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PROLOGO

Para que o leitor me nâo attribua a immodesta preten-

são de historiador dos Estados Unidos, preciso expor-llie

as rasôes que me levaram a emprehender este trabalho

que entrego á sua esclarecida apreciação.

Forçado, por motivos politicos, a abandonar a carreira

administrativa que havia encetado, na qualidade de admi-

nistrador do concelho de Cintra, achei-me um dia no-

meado cônsul geral nos Estados Unidos da America.

Devo relatar as circumstancias que se deram para este

despacho, não por que isso importe á minha humilde en-

tidade, mas por que a gratidão me impõe o dever de,

n'esta occasião, dar publico testemunho do meu sincero

reconhecimento ao estadista que referendou o decreto da

minha nomeação.

Já esse mesmo cavalheiro, em epocha anterior, havia

inaugurado a pratica dos seus principios de uma louvável

tolerância, confiando-me um cargo de exactor de fazenda,

não obstante os clamores e os impropérios que então se

levantaram contra elle e contra mim.

Passava-se isto, como é fácil de prever, antes de 1851,

quando os ânimos estavam ainda exaltados com os acon-

tecimentos da junta do Porto. O distincto estadista a que

alludo é o ex.'"*" sr. marquez d'Ávila e de Bolama, cujo



nome iiâo posso deixai' de citar, porque foi do mesiiio

modo s. ex."" quem, em 1801, eiiico amios depois da mi-

nha demissão de. administrador do concelho de Cintra,

me noftiõcRí,éònsul geral nos Estados Unidos da America.

^ :-Por.,<osta f«;)n3ía"d8vo ao ex.""^ sr. marquez d^Ayila e

dèBòlànra', priinéiró ter-me dado entrada na vida publica,

sem curar do campo d'onde eu procedia, antes satisfeito

com a sua consciência por estabelecer uma politica bené-

vola que os rancores partidários tinham até então tor-

nado inadmissível; depois, em 1861, o ter reparado o

esquecimento dos anteriores governos restituindo espon-

taneamente á carreira dos officios públicos um empre-

gado demittido sem motivo e victima de pequenas intri-

gas pohticas, que felizmente se desvanecem no conceito

dos homens de animo generoso e imparcial.

As linhas que ficam escriptas são, ao mesmo tempo,

homenagem á verdade dos factos e explicação dos moti-

vos por que fui nomeado cônsul geral nos Estados Uni-

dos. Da minha residência naquelle paiz nasceu natural-

mente o desejo de escrever a obra a que o presente

capitulo serve de prologo.

Conhecia o que a historia nos ensina do novo conti-

nente americano, mas estava tão longe de fazer uma

justa idéa dos usos, costumes e progressos dos antigos

colonos da Gran-Bretanha, que desde logo me resolvi a

escrever as minhas impressões de viagem acerca de um

paiz que os portuguezes, meus compatriotas, ordinaria-

mente desconhecem.

Lancei os primeiros traços da obra, accumulei o ma-

terial que julguei indispensável, e principiei os alicerces



do meu Inimilde edifício na firme iiilençrío de o dividir

em duas partes, sendo a primeira uma apreciação cri-

tico-descriptiva das instituições, costumes e progressos

da republica anglo-americana e a ultima um i'esumo da
sua historia até á actualidade.

Gonheci bem depressa que, para escrever a primeira

parte, necessitava de conhecimentos práticos que só po-

dia obter gradualmente pela residência e observação quo-
tidiana; ao passo que a outra parte dependia somente da
leitura reflectida de alguns livros, onde podesse seguir

apreciando e coordenando devidamente os principaes

acontecimentos que constituem a historia dos Estados

Unidos nas differenles Iransformaçôes por que pas-

sou aquelle paiz até se converter em nação indepen-

dente. ^

Convencido do que fica exposto, puz de lado os meus
primeiros trabalhos e encetei a tarefa que julgava mais

promptamente realisavel, escrevendo o presente Esboço

histórico; rápido no que pertence ás epochas primitivas;

mais demorado no periodo importante e curiosíssimo da

transição da colónia britannica para o rol dos paizes au-

tónomos e sempre ligeiro em harmonia com a indole do
meu ensaio litterario; nâo sacrificando o tempo recla-

mado pelo cumprimento dos meus deveres officiaes. nem
emprehendendo um traballio superioi^ aos recursos da
minha intelligencia.

Abandonei pois o meu primeiro plano, reservando os

elementos que possuia para mais tarde (se o tempo me
sobrar) continuar e concluir a obra critico-descriptiva, e

dediquei-me a escrever o Esboço histórico durante a mi-



nha residência nos Estados Unidos, tendo opportunidade

para traçar o delineamento geral antes de sair d'aquelle

paiz no anno de 1866.

Explica isto também o motivo por que esta obra não

passa alem do anno de 1865.

Permaneci em Portugal desde 1866 até 1869, sem so-

bras de tempo para me occupar de outros trabalhos es-

tranhos aos da minha collocaçâo ofíicial.

Em setembro do ultimo anno referido deixei de servir

em commissão na secretaria d'estado dos negócios es-

trangeiros e voltei de novo aos Estados Unidos, para, na

qualidade de encarregado de negócios, tomar conta da le-

gação de Portugal em Washington, onde era ministro o

meu particular amigo e distincto funccionario o ex.™^

sr. Miguel Martins d'Antas, que no goso de uma hcença

devia partir para a Europa.

Geria então a pasta dos negócios estrangeiros o dis-

tincto académico o ex.™^ sr. conselheiro José da Silva

Mendes Leal.

O cargo que eu ia desempenhar era de alta responsa-

bilidade n'aquella occasião, porque ao presidente da re-

publica americana estava commettida a arbitragem na

importante questão de Bolama, de que eu me devia occu-

par na quahdade de chefe interino da nossa missão em

Washington.

De 1869 a 1872, em que servi o logar de encarregado

de negócios, não me sobrou o tempo para sequer acres-

centar uma linha ao meu interrompido trabalho. A mi-

nha nova partida para Portugal fez-me porém antever a

possibilidade de outra vez d'elle me occupar, como apra-
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zivel distracção em horas loubadas a negócios mais en-

fadonhos.

Tem decorrido mais tempo do que eu suppunha neces-

sário para concluir alguns capitulos encetados e rever

muitas paginas traçadas ao ligeiro correr da penna : as-

sim os erros serão menos.

Hoje, se não satisfeito, pelo menos resignado com o re-

sultado das minhas lucubraçôes e animado com os con-

selhos de uma das mais altas e robustas intelligencias do

nosso paiz, o meu antigo e verdadeiro amigo o ex.™°

sr. conde do Casal Ribeiro, decidi-me a dar finalmente

á luz da imprensa o presente livro.

No titulo d'elle creio ter revelado as minhas intenções.

Nâo é um estudo histórico, desenvolvido e philosophico

;

é simplesmente um esboço, um resumo, feito em pre-

sença dos livros que tratam minuciosamente dos factos

de que en pretendi apenas dar succinta, aindaque ver-

dadeira idéa. Foi o desejo de não perder na ociosidade

algumas horas que me sobraram das minlias occupações

officiaes, que influiu no meu animo pai^a levar ao termo

este trabalho de alguns annos.

Â bem conhecida historia dos Estados Unidos, escripta

pelo seu primeiro historiador George Bancroft, fui bus-

car a confirmação dos principaes acontecimentos com-

pendiados em outras obras que me serviram de guia para

a minha narração. D'estas ultimas soccorri-me principal-

mente do bem coordenado trabalho de Benson J. Lossing,

denominado Historia ílhistrada dos Estados Unidosj onde

frequentes vezes só me occupei em traduzir a descripção

feita por aquelle auctor,- que illustrou o texto de sua pro-



pria iiiãO; addicioiiando-lhe grande somma de gravuras

de tudo quanto pôde interessar o leitor.

Ao escrever pois o presente Esboço histórico nâo tive

nem podia ter em mira glorias a que nâo me é dado as-

pirar, e que só o estudo aturado e as producçôes profun-

damente meditadas podem conquistar.

Na escolha d'estes e de outros livros que me serviram

de auxiliares e na coordenação dos subsídios que d'elles

obtive empreguei o maior escrúpulo. Confesso novamente

que não duvidei traduzir onde a natureza dos factos de-

mandava ser prolixo, e nunca levei a concisão da phrase

ao sacrifício da narração, nem aventei juizo ou critica que

não estivesse justificada na opinião de escriptores aucto-

risados.

Sei que a minha obra ha de peccar por falta de mere-

cimentos próprios : imploro para ella a indulgência dos

que a lerem. Tenho, porém, a consciência de que não

merecerei com justiça a censura de ter sido infiel ou par-

cial na resenha e exposição dos factos mais importantes

que constituem a historia dos Estados Unidos.

Peço pois a benevolência, não só dos meus compatrio-

tas, mas dos nossos irmãos d'alem-mar, a quem poderá

interessar a leitura d'estas paginas. Para a primeira na-

ção da America do Sul não deve ser supérfluo uma sy-

nopse chronologica e descriptiva dos principaes aconte-

cimentos da grande republica americana.

Se o meu livro, supprindo a falta de outros sobre o

mesmo assumpto, que se dá em Portugal, tiver a fortuna

de receber bom acolhimento e se a indulgência dos lei-

tores o acompanhar em terra estranha, obterei a única



recoiíipeiisa a que i)ódc ter direito o meu modesto e sim-

ples trabalho.

Antes de finalisar este pequeno prologo (^onvem que

o leitor saiba o modo como distribui e classiíiquei a ma-

téria.

Na introducçâo dou apenas uma ligeira idéa das tra-

dições, mais ou menos auctorisadas, que se referem à

prioridade da descoberta da America.

O Esboço histórico em si divide-se naturalmente em

seis epochas: a primeira trata das descobertas; a se-

gunda da colonisação, isto é, das audaciosas e primitivas

emigrações para o solo americano ; a terceira das coló-

nias, quando a America era, por assim dizer, possessão

de algumas nações da Europa ; a quarta epocha, da re-

volução dos colonos contra a Gran-Bretanha ; a quinta,

da independência que esses mesmos colonos conquistaram

depois de alguns annos de luta, e do modo como d'ella

usaram; e a sexta finalmente da rebelliâo que tão seria-

mente ameaçou a integridade da grande nação americana.

Desde que terminou a rebelliâo até ao presente têem

decorrido cerca de doze annos, abrangendo o periodo

presidencial de Andrew Johnson e os oito annos em que

o general Grant occupou a suprema magistratura do paiz.

É uma lacuna, que completarei quando o tempo m'o per-

mittir, mas antes d'isso desejaria igualmente levar a cabo

a obra destinada a tornar conhecidos entre nós os costu-

mes e viver de um povo que, pelo seu génio inventivo,

enérgico (3 audacioso levou tão longe as conquistas da

civilisação moderna c é hoje o assombro da velha Eu-

ropa.



Do acolliiniento que encontrar o presente Esboço his-

tórico dependerá a sorte dos apontamentos inéditos, a

que me referi, e que colligi durante a minha residência

nos Estados Unidos da America.



INTRODDCCÃO

Antes de entrarmos no verdadeiro assumpto da pre-

sente obra, convém dar uma idéa das tradições que exis-

tem com relação ás epochas anteriores á conhecida des-

coberta da America por Christovão Colombo.

A mais recente e também a que mais carece de pro-

vas para se acreditar, é a que se refere ao anno de

1170.

Dizem muitos historiadores, que no paiz de Galles

(Gran-Bretanha) existe tradição, de que um de seus

chefes, chamado Madoc, emprehendèra diíferentes via-

gens de longo curso com o rumo do occidente, e que em
uma d'essas expedições fizera a descoberta de um ma-

gnifico e immenso paiz.

Acrescenta a chronica de Galles, que o referido Madoc
voltara á terra natal, que convocara os seus parentes e

amigos, com os quaes partira novamente para regiões só

por elle conhecidas, a fim de fundar uma colónia ; mas
que depois nunca mais houvera noticia d'aquelles aven-

tureiros, cuja memoria se perdeu com o decorrer dos

tempos.

Suppõe-se que o magnifico e immenso paiz, de que

reza a tradição, não era outro senão a America ; entre-

tanto de tão vagas reminiscências não pode a historia

occupar-se como de factos a que deva ligar o menor cre-
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dito, e apenas faz d'ellas menção pelo escrúpulo de liel-

mente registar tudo quanto respeita ás tradições que em
geral abrem o prologo á historia de todos os paizes.

Parece, comtudo, fora de duvida que os povos do norte

foram os primeiros que descobriram o continente ame-

ricano.

Os scandinavos, que na idade media habitavam os

paizes actualmente conhecidos por Noruega, Suécia, Di-

namarca, etc, eram os marítimos mais audaciosos

d'aquellas epochas. Foram elles que em 861 ou 862 des-

cobriram a Islândia, grande ilha no oceano árctico entre

a Europa e a America.

Alguns historiadores affirmam que, tanto dos archivos

de antigas epochas, como de recentes investigações, se

prova que a costa da Nova Inglaterra, isto é, a dos Es-

tados da União federal ao oriente de New York, foi visi-

tada por navegadores saídos da Islândia quasi cinco sé-

culos antes da descoberta de Ghristovão Colombo. É certo

que em vários pontos d'aquelles estados se encontram

vestígios de antigos estabelecimentos, dos quaes a his-

toria da colónia não conhece a origem.

Se dermos credito a uma chronica da Islândia, um na-

vio pertencente á Noruega, commandado pelo capitão

Lief, saiu no anno de 1002 da Islândia para Greenland,

mas surprehendido por grandes temporaes foi parar ás

costas do Labrador. D'ah os audaciosos maritimos explo-

raram as praias ao sul, onde encontraram mais ameno

clima, que se suppõe corresponderem hoje aos subúr-

bios de Boston.

Não ha a menor duvida, dizem ainda historiadores, que

Greenland tivesse sido descoberta em 982 por um habi-

tante da Islândia chamado EricRanda, pretendendo tam-

bém que o Labrador fosse descoberto em 1496 poi' Se-

bastião Gabot, de quem adiante nos occuparemos.

Por outro lado os vestígios de uma cívílisação, que não
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podia então, nem mesmo lioje, sei- attí'ibuida aos indíge-

nas, manifesta aos olhos do observador menos perspicaz

o rasto de uma colónia intelligente e industriosa.

No estado do Rhode Island lia uma aprazível cidade,

bem conhecida de todos os europeus que têem visitado

os Estados Unidos. É Newport, a Cintra d'aquelle paiz.

Existe ali uma torre circular construída de certa espé-

cie de cimento e levantada sobre oito columnas. Quando

os primeiros colonos visitaram aquelle ponto, já ali en-

contraram a mysteriosa torre, da qual os próprios índios

nao conhecem a historia.

Parece, portanto, que similhante construcçâo prova

evidentemente a passagem de um povo civilisado, e que

esse povo não podia ser outro senão aquelle de quem se

occupa a tradição, isto é, os scandínavos, que tentavam

fundar no novo continente os primeiros estabelecimen-

tos de uma colónia civihsada.

Depois de 1120 não se encontra nos annaes da No-

ruega ou dos povos do norte da Europa, relação alguma

das descobertas a que nos referimos, aindaque, pelas

tradições dos «Reis do mar» (nome que foi dado aos

aventureiros da Noruega, Suécia e Dinamarca), se con-

firma a antiga existência de um grande paiz que elles ti-

nham encontrado nas suas temerárias e aventureiras

excursões de pirataria.

O descobrimento a que nos temos referido, feito pelos

scandínavos, se é que existiu, não ficou registado nas

paginas da historia. Apenas vagas e quasi apagadas tra-

dições parecem ter indicado aos cosmographos contem-

porâneos de Colombo a existência sobre o globo de ter-

ras ao rumo do occídente. Elle próprio, quando na corte

de D. João 11 apresentou os seus projectos e pediu para

elles o auxilio do poderoso monarcha, os não apoiou com

os fundamentos que lhe teriam talvez assegurado um
melhor acolhimento, ou porque não possuísse esses fun-
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damentos, ou porque, receioso de que elles aproveitas-

sem á gloria de outros, preferisse occultal-os*.

Gomo quer que seja, nâo soíTre quebra a gloria do il-

lustre genovez, que elle conquistou, nâo nos campos de

batalha, sacrificando milhares de vidas, mas no vasto

oceano, guiado pela energia da vontade, pelos clarões da

intelligencia, e auxiliado por Deus, á sombra protectora

da cruz, symbolo da religião que ia implantar no novo

mundo.

1 Eslava já escripta esla parle do nosso livro quando se pu-

blicou a erudila memoria De la découverte de VAmérique,

pelo sr. Luciano Cordeiro. O profundo e consciencioso Irabalho

do escriptor portuguez tão juslamenle acreditado entre nacionaes

e estrangeiros, apresentou novas e curiosas investigações acerca

dos projectos de Christovão Colombo e do mau acolhimento que

elles tiveram por parte do monarcha portuguez. Um dever de

consciência impede-nos de aproveitar para o nosso livro o resul-

tado dos esforços e detidos estudos do illustre escriptor. Preferi-

mos indicar a sua notabilissima memoria aos nossos leitores que

a não conhecerem— poucos serão já— e que desejarem obter

sobre facto tão importante da historia mais completas e minucio-

sas informações.



DESCOBERTAS

1492-1606

ChristOYâo Colombo nasceu em Génova no anno de

1445. Seu pae era cardador de lã, e no mesmo mister se

empregou o fdho até á idade de quatorze annos. A natu-

ral attracção para a leitura dos livros de viagens bem
cedo mostrou as tendências do seu génio aventureiro e

as aspirações da sua alma para os grandes emprehendi-
mentos.

As suas primeiras viagens nâo passaram do Mediter-

râneo. A historia, occupando-se pouco d'aquella epocha
da vida de Colombo, apenas nos diz que elle tomou parte
na guerra entre Veneza e os turcos, e que escapara a

nado quando se incendiou o navio em que estava embar-
cado.

O futuro descobridor da America era dotado de um
génio demasiado activo e aventureiro, para que a sua
ambição se contentasse com os estreitos limites do Me-
diterrâneo

; percorreu pois quasi todas as regiões

n'aquella epocha conhecidas, e a pratica adquirida nas
viagens, junta aos conhecimentos náuticos que já pos-
suia, amadureceram o seu espirito elevado para cogitar

na existência de uma região que contrabalançasse na es-

phera terrestre os continentes conhecidos.

Colombo era pobre, e seus amigos, também desprote-
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gidos de fortuna, nâo podiam anxilial-o nas arriscadas

emprezas a que se propunha.

Foi ao senado da sua terra natal que elle primeiro se

dirigiu solicitando inutilmente o soccorro de que ca-

recia.

Portugal era então um paiz florescente, rico de desco-

bertas e de gloria, caminhando na vanguarda do pro-

gresso e da grandeza naval, e invejado pela maior parte

das nações que mais tarde se tornaram poderosas.

Ghristovâo Colombo nao havia obtido auxilio de quali-

dade alguma do senado de Génova ; as suas vistas natu-

ralmente deviam voltar-se para Portngal, cuja fama con-

vidava o grande navegador. Lisboa era um foco de at-

tracçâo para onde o mundo olhava com invejosa admira-

ção. O infante D. Henrique havia já assombrado a velha

Europa com temerárias descobertas; e Colombo, nas

suas grandes aspirações, não podia dirigir-se a outro

monarcha que não fosse D. João II, rei de Portugal.

Os historiadores que temos consuUado quasi todos af-

firmam que Colombo, chegando a Lisboa, ficara enamo-

rado de D. Filippa Moniz, fdha do fallecido navegador

Pedro Moniz Perestello, com a qual casara, podendo as-

sim tornar-se possuidor de papeis de grande valor que

tinham pertencido a seu sogro.

Parece que estes documentos esclareceram ainda mais

a elevada intelligencia d'aquelle grande homem, conven-

cendo-o, não só da existência de um outro continente

alem do oceano atlântico, mas de que se podia chegar á

Ásia sem passar pelo Cabo da Boa Esperança.

Christovão Colombo implorou perante o rei e o seu

conselho o apoio de que necessitava para emprehender

a sua primeira viagem. Dizem que o monarcha lhe não

era desaffecto, mas que dos homens que o cercavam par-

tiu a idéa de que elle— o grande génio— era um simples

visionário.
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Esperou por longo praso ver attendiflos os seus rogos,

mas baldados foraiii sempre os esforços que empregou.
Quebrou-se por íim o ultimo vinculo que o prendia a

Portugal : sua mulher' deixava de existir, e levando para
o tumulo os aíiectos (|ue tinham prendido seu esposo,

também lhe arrebalára a ultima esperança na pátria de
Aíibnso Henriques.

Não desanimou, porém, Christovao Colombo, e as suas

vistas volveram-se para os reis de Castella e Aragão,

que estavam em guerra contra os mouros.

A pobreza do futuro descobridor do novo mundo era

tal, que teve de caminhar a pé e de mendigar o sustento

de cada dia ás portasdos conventos. Foi por intervenção

de um frade bom e compassivo, ao qual as desventuras

de Colombo inspiraram dó, que elle obteve o ser intro-

duzido na corte de Castella.

Por muito tempo esperou a concessão da audiência

que havia solicitado : a guerra contra os mouros occu-

pava inteiramente os ânimos do monarcha e de todos os

altos personagens da corte, para que o desprotegido na-

vegador alcançasse lograr a realisação de seus mais ar-

dentes desejos.

Reuniu-se a final um conselho de sábios em Salaman-
ca, para tomar em consideração os planos de Colombo.
Foi renhida a discussão. Colombo lutava desattendido

pelos seus compatriotas, tido por visionário na corte de
Lisboa, perseguido pela adversidade com as tristezas da
viuvez, pobre de recursos monetários, desamparado de

quaesquer protecções, elle só confiava na verdade que a

sciencia lhe i'evelára nas horas de profunda meditação

durante as suas anteriores viagens, nas quaes, interro-

gando os horisontes longiquos, lhes devassara os segre-

dos.

O conselho reunido em Salamanca não ousou classifi-

car como visionário Christovao Colombo, mas declarou
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O seu plano impraticável e indigno de merecer o apoio

do governo de Castella.

Depois de longas demoras, provenientes, nâo só da

pouca confiança que Colombo inspirava aos que podiam

auxilial-o, mas também das causas já referidas, o grande

genovez, por intermédio do confessor da rainha Izabel,

obteve d'ella uma audiência, na qual lhe apresentou o

attrahente e grandioso plano da descoberta de novas re-

giões, onde elle iria firmar o dominio da Hespanha e der-

ramar a luz do Evangelho.

O piedoso zelo da virtuosa rainha nâo foi insensível a

esta ultima esperança, e Colombo obteve a promessa so-

lemne de que seria protegido nos seus altos emprehen-

dimentos.

D. Izabel de Castella cumpriu o que tinha promettido

;

mas para isso viu-se na necessidade de vender as suas

jóias, e ainda assim, o producto d'ellas apenas chegou

para o equipamento de dois navios ; o terceiro foi equi-

pado a expensas de outras pessoas, das quaes a rainha

se soccorreu para nâo faltar ao cumprimento da sua pa-

lavra.

Os três navios, entregues ao futuro descobridor do novo

mundo, denominaram-se Santa Maria^ Pinta e Nina. O

primeiro, no qual Colombo se embarcou, era muito su-

perior aos últimos em força e dimensões. Foi distribuída

por todos uma tripulação de noventa homens com mais

trinta aventureiros, que solicitaram tomar parte nos ris-

cos e gloria de tamanha empreza.

Christovâo Colombo havia previamente recebido a pro-

messa de ser nomeado almirante de todos os mares que

promettêra devassar e vice-rei dos paizes que desco-

brisse. Também lhe devia pertencer uma decima parte

de todos os benefícios que podesse dar a primeira via-

gem, e a oitava parte das futuras, contribuindo na mesma

proporção para as despezas que ellas podessem occasio-
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nar. Entretanto a liberalidade da rainha Izabel nâo con-

sentiu que assim acontecesse, quando mais tarde tal con-

dição se devia realisar.

Colombo entrava então no quadragésimo oitavo anno

da sua vida; pelo espaço de trinta não tinha deixado de

navegar nos mares conhecidos ; e em quasi todo esse

tempo meditara o vasto plano das suas viagens occiden-

taes.

Foi do porto de Paios no rio Tinto, na provincia da an-

tiga Andaluzia em Hespanha, que o futuro almirante

saiu em o dia 3 de agosto de 1492 para emprehender o

maior commettimento do século xv. A viagem era de

grandes riscos e incertezas; até então ainda ninguém
havia emprehendido tão audaciosa tentativa.

Depois da expedição haver deixado as ilhas Canárias,

a equipagem, já desanimada, sublevou-se por muitas ve-

zes, querendo impor a sua vontade para que o grande

navegador desistisse de proseguir e voltasse para Hes-

panha.

Foi com risco da própria vida e pelos esforços inaudi-

tos de vontade e de energia que Colombo conseguiu con-

ter a rebellião da marinhagem e submettel-a obediente á

sua auctoridade suprema. Não bastava a luta da natureza

no alto oceano, até então desconhecido, nem os perigos

da derrota aventurosa em tão frágeis embarcações ! A es-

tas difficuldades acresciam outras não menores, produ-

zidas pela falta de fé e de coragem nas tripulações re-

voltadas.

O génio do heróico navegador dominava, porém, a re-

volta, impunha confiança aos companheiros, infundia

valor aos descrentes e desanimados. O respeito i-eappa-

recia á sua voz potente, e os perigos vencia-os, porque
a luz do seu espirito alumiava o caminho que conduzia

ao novo mundo.

A própria bússola íornou-se infiel na approximação do
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polo; as suas variações e inclinações nâo estavam, como

hoje, reguladas; más Colombo, desprezando esse obstá-

culo que aterraria qualquer outro, navegou sempre con-

forme as indicações dos seus cálculos.

Por vezes foram as tripulações illudidas julgando a

approximaçâo da terra : aves marítimas, pedaços de ma-

deira e outros indícios que os anciosos navegantes inter-

pretavam do modo mais agradável aos seus desejos, en-

ganavam as suas mais caras espectativas.

Depois de haverem contado o numero das decepções

pelo das esperanças, a final, na noite de 11 de outubro do

anuo já referido de 1492, as brisas perfumadas das flo-

restas da America levaram mais uma esperança á flotilha

de Colombo, e de facto, na manha seguinte o novo mundo

surgia do seio das ondas á vista deslumbrada do seu des-

cobridor.

O aspecto de verdes bosques, o murmúrio das aves e

o som de vozes humanas enchiam de enthusiasmo reli-

gioso os audaciosos navegantes da flotilha hespanhola.

Christovâo Colombo foi o primeiro que desembarcou

nás terras da America, implantando-lhe a baridéirá dos

reis de Castella, em cujo nome elle tomou posse da ilha

que os indígenas denominavam Guahihani e que desde

então se ficou chamando S. Salvador.

Colombo, acompanhado das tripulações, ajoelhou nas

praias que a sua fé havia descoberto, c em uma prece

ardente e do mais profundo reconhecimento elevou uni

hymno ao Omnipotente.

Os indígenas acercaram-se dos receínchegados ; eram

da mesma raça que hoje existe nas paragens mais recôn-

ditas do paiz.

Os Índios da America do norte são delgados, muscu-

losos, de estatura regular, côr de cobre, pouca barba,

cabellos pretos corredios ; usam tangas ou saias curtas,

turbantes de pennas, as faces pintadas de diíferentes
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còivs. (Mc. Os (jiio viviam na ilha de S. Salvador quando
Colombo ali d('sembai'con. diz a historia (jue não usavam
vestuaiio de qualidade alguma.

O contacto com a civilisação tem concuiiido para di-

minuir os indígenas da America septentrional: alguns

deixam a vida n(nnada e fazem parte commum da grande
familia social, mas são poucos. O maior luunero morre
nas guerras entre as difterentes tribus. e sobretudo ao

extermínio dos invasores do seu solo natal.

Abrimos já um parentliesis a propósito dos habitantes

que Ghristovão Colombo encontrou na sua primeira des-

coberta, e não convém fechal-o sem ter dito mais alguma
cousa a respeito dos primeiros habitantes da pátria de
Washington.

Foi o grande descobridor ípiem, pela primeira vez. os

designou pelo nome de «indios» na hypothese de haver
encontrado a Índia que o destino tinha reservado para
Vasco da Gama.

A denominação conservou-se por tal modo que o nome
de americano é applicado exclusivamente ao descendente
de europeu, e por ventura com a restricção, na maior
parte das vezes, de só significar o habitante dos Estados
Unidos. Ha tribus que, até certo ponto, comprehendem
os deveres da civilisação. Não hostilisam os brancos, se

estes cumprem os contratos estipulados; commerceiam,
entram afoutamente nas povoações fronteiras, e admit-
tem nos seus campos as caras pallidas conforme elles de-

nominam a raça da Europa. Entretanto não é jiossivel

chamal-os ao grémio da sociedade : iiãii se se|tai'ai]i uns
dos outros, encontram-sr algriiis vivendo roíuos bran-

cos, outros que já são desce'ndentes das duas raças mis-

turadas; porém estes factos isolados só confirmam a le-

gra, isto é, que os indígenas dos Estados Unidos são re-

nitentes á civilisação.

Isto pelo que respeita ás tribus pacificas. Ha outi^as
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completamente selvagens, traiçoeiras e inimigas da raça

branca.

Nâo admittem o menor contacto com a civilisaçâo ; hos-

tilisam os europeus em tudo que podem. Fazem sortidas

para se apoderarem dos animaes de uso domestico que

sao apascentados ou passam nos campos limitrophes ; e

ás vezes mesmos distantes de suas fronteiras, invadem

as povoações dos colonos que quasi sempre massacram

sem dó nem piedade, poupando todavia, mas nem sem-

pre, as mulheres novas e bonitas que raptam com crimi-

nosos intuitos ; faltam ás condições estipuladas nos tra-

tados que foram consequência de uma paz imposta pelos

brancos ; e até assassinam cobardemente os parlamenta-

rios que solicitam para obter certas concessões ou ter-

renos a que se julgavam com direito.

Todos estes factos têeni occorrido nos Estados Unidos,

e nmitas vezes hão elles sido o motivo ou o pretexto de

uma guerra de exterminio por parte dos brancos contra

os indígenas.

Acontece, por exemplo, que uma colónia de emigran-

tes, ao abrigo da lei federal, protegida por um pequeno

forte, sem motivo algum é assaltada alta noite por uma
tribu selvagem. Roubam todos os gados, matam os bran-

cos que encontram, arrebatam as mulheres, e, naoutr"ora

nascente e paciíica povoação deixam a miséria, o des-

alento, e peor do que tudo. a desolação e angustia a um
pae, marido ou irmão.

Este facto é immediatamente communicado ao general

commandante do exercito de protecção, que se apressa

em enviar uma columna para perseguir os Índios, reto-

mar-lhe as presas roubadas, e salvar as pobres desgra-

çadas que elles têem raptado nas ancas dos seus cavallos.

O acaso protegeu os brancos : depois de uma marcha

forçada de alguns dias pelas florestas virgens descobrem

as choupanas e o acampamento di^s indígenas.
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Entro uns e outros apenas existe o espaeo (]ue unia

J)ala pôde percorrer : os selvagens são intelligentes, e co-

niiecem que toda a resistência é inútil : mandam dois dos

seus ao encontro das tropas federaes ; declaram que en-

tregam todos os objectos roubados, que restituem as nm-
Iheres que só haviam conservado como reféns, para não

serem aggredidos. e que estão promptos a indemnisar

os brancos pela morte dos que, dizem elles, resistiram

quando se deu o ataque á povoação. Para combinar nas

condições pedem que se lhes enviem dois parlamentarios

na manhã immediata, ou d'ahi a algumas horas conforme

as circumstancias.

Os brancos acceitam as propostas; e emquanto des-

cansam da fadiga da mai'cha e nomeiam os parlamenta-

rias, os indígenas preparam os seus cavallos nos quaes

carregam tudo quanto possuem. Durante a noite fogem,

e os soldados de republica vêem-se ludibriados por um
l)unhado de selvagens.

Outras vezes o caso é diíferente: os indígenas não po-

dem fugir, porque a noite os não protegeu. Recebem os

parlamentarios com todas as demonstrações de quem
quer discutir; combinam nas condições impostas para

ganhar tempo, e faltam depois ao cumprimento de tudo

quanto haviam promettido.

Acontece também, e os exemplos não são raros, assas-

sinarem os parlamentarios que levianamente confiaram

as suas vidas á palavra «hom'a)) que os indígenas muitas

vezes não conhecem. Com h'equencia os brancos que

caem nas mãos dos selvagens são smlped, isto é, pellados

por um processo horrível que consiste em extrahir a epi-

derme da cabeça juiilamenle com os cabellos, formando

por assim dizer uma cabelleira humana que conservam

como trophéu de suas victorias.

A estes actos corresponde, na maior parte das vezes,

uma guerra de extermínio por parte das tropas regula-
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rcs. O jiac (jiic |»(M (icii seu filho: o marido a quem ultra-

jaram e uiartyrisaram sua mulher; o soldado que chora

a perda de run camarada, que era seu patrício e amigo;

o geueraLque nomeara os parlamentarios ([ue foram en-

contrar a morte quando se julgavam ao abrigo do código

que rege os deveres da guerra; todos elles se deixam

arrastar pela sede de vingança, quando após os factos de

traição que ficam narrados, caem sobre um acampa-

mento Índio habitado por homens, mulheres e crean-

ças. É triste dizel-o; e seria melhor que a prudência e

generosidade fossem normas no procedimento dos que

devem ser mensageiros da ordem e da civilisação ; mas

em momentos de tamanha angustia o soldado, o cidadão

e o oíficial não respeitam nos selvagens nem a fraqueza

do sexo nem a da idade; velhos, creanças e mulheres são

igualmente immolados

.

Os amigos da humanidade, a imprensa americana

e até a da velha Europa, clamam conti'a a barbárie

civilisada: dizem que os brancos são os invasores;

que os Índios defendem o solo natal; e todas estas

declamações se repetem depois dos ci'imes dos indí-

genas, que são a consequência fatal do seu estado sel-

vagem.

Assim como deste estado procede a traição, a tortura

e o assassinato, também no homem educado falia mais

alto a paixão do que o dever e o respeito á humanidade.

Ninguém pôde approvar os excessos do hí)mem cívílisa-

do; porque os selvagens deviam inspirar mais piedade e

menos vinganças; mas é diííicíl, se não impossível, regu-

lar a paixão dos que pranteiam a falta de entes que es-

tremeciam.

A civilisação avança, e a barbárie lecua. O emopeu

povoa as florestas virgens do novo mundo, e o selvagem

desapparece ao silvo da locomotiva. S<'t'ia jjaia desejar

que a roda do progresso caminhasse sem esmagar os que.
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faltos da luz da civilisarão, pretendem inutilmente tra-

var-lhe o andamento.

É tempo de fecharmos o parentliesis consagrado aos

habitantes indígenas da America e de proseguirmos a

narração que emprehendemos.

Colombo tinha desembarcado na ilha de S. Salvador, e

os indígenas haviam-se acercado d'elle e das tripulações

de que ia acompanhado.

Na completa ignorância em que viviam, interpretaram

a presença dos europeus pelo lado que lhes era mais

agradável e comprehensivel ao limitado circulo de suas

imaginações. Receberam-n'os com vivas demonstrações

de respeito, julgando-os filhos do sol que era o seu deus.

Diz um historiador que o que produziu tal impressão

nos indígenas foi a surpreza que lhes causou os navios

da flotilha de Colombo, que elles julgaram ser grandes

monstros, com olhos de fogo e voz de trovão, porque de

outro modo não podiam explicar as salvas de artilheria

que os atemorisava.

Christovão Colombo depois de percorrer uma parte da

ilha de S. Salvador, fez-se de vela para outros pontos,

em uma viagem de exploração; e tendo descoberto algu-

gumas ilhas de pequena importância, encontrou a final

a famosa ilha de Cuba e pouco tempo depois S. Domin-

gos.

Colombo. n'esta sua primeira viagem não fez outras

descobertas, e decidiu regressar ao velho mundo, tanto

para confundir os que haviam desprezado a sua sciencia

e audácia, como para encher de nobre orgulho os reis de

Castella que tinham coadjuvado o maior commettimento

do século XV.

Largou pois a America em janeiro de 1493, e chegou

a Hespanha em março seguinte.

Durante a viagem, que durou approximadamente se-

tenta dias, os audaciosos marítimos julgaram-se por va-
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lias vezes perdidos com as tempestades que encontraram

no grande oceano Atlântico. Colombo nunca perdeu o

animo; antes, entre a esperança de chegar a salvamento

e a resignação de não poder concluir a sua empreza, teve

a placidez de escrever em pergaminho a narração da sua

descoberta, que elle confiou ao acaso das ondas, depois

de o envolver de cera e de o ler mettido em um barril

completamente fechado.



Dens guiava a leDiciaria llotilha; e Colombo, como já

se disse, chegou a líespanba em março de 1493, assom-

brando a velha Europa com a smprehendente noticia de

haver descoberto um novo mundo.

Foi o descobridor recebido com grandes honras: os

indígenas que elle trazia, assim como uma grande varie-

dade de pássaros e plantas, produziram a maior admira-

ção entre os hespanhoes. A sua viagem de Paios para

Barcelona foi Um completo triumpho. N'aquella ultima

cidade o rei cercado da sua corte e dos grandes de Hes-

panha recebeu, com verdadeiras pompas reaes, o famoso

descobridor, a quem conferiu um brazão com o seguinte

moto: «A Castella e a Leão Colombo deu um novo mun-
do».

Entretanto a politica hespanhola era já então o que é

hoje em todas as nações: egoista e desconfiada.

Á descoberta de Colombo nao se deu a devida publici-

dade: pelo contrario occultou-se, a importância que lhe

conheceram com o fim de nao despertar rivalidades nos

outros paizes.

Os hespanhoes, coUocados nas mais altas regiões da

còrle sabiam a verdade, e sentiam a inveja de verem um
obscuro estrangeiro elevado aos primeiros togares da mo-
narchia e cercado de uma immensa auréola de gloria a

ipie elles jamais poderiam aspirar.

D 'isto resultou não se ficar chamando Colmnbia o que

é, e de certo será sempre America.
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Américo Yespucio, ou Amerigo Yespucci, conforme o

exige a etymologia italiana, florentino de origem, era há-

bil piloto e ao mesmo tempo fornecedor dos navios que

a Hespanha destinava ás suas descobertas. Testemunha

das emprezas de Ghristovâo Colombo e ambicioso de par-

tilhar, se nâo de ultrapassar, o renome do grande nave-

gador, embarcou-se no anno de 1499 em uma pequena

esquadra hespanhola destinada ao novo mundo, e debaixo

do commando de Ojeda que havia acompanhado Colombo

na sua viagem da descoberta.

N'esta expedição Américo Yespucio contribuiubastante

para a exploração da costa septentrional da America do

sul; e depois, achando-se.ao serviço de Portugal, percor-

reu em 1501 todas as costas do Brazil, que acabava de

ser (Jescoberto por Pedro Alvares Cabral. Yoltando a

Hespanha posteriormente á morte de Colombo, empre-

gou-se em outras vicfgens.

Amerigo Yespucci havia publicado em itahano um jor-

nal das suas primeiras derrotas, e a traducção em latim

e francez doeste documento deu-lhe tal celebridade em

todo o mundo, que o seu nome em vez do de Colombo,

ficou designando o novo mundo. Pretendeu Amerigo Yes-

pucci contestar a Christovão Colombo a prioridade da

descoberta, n^as baldadas foram as suas tentativas, por-

que todos os historiadores são unanimes em asseverar a

verdade.

Yespucci falleceu em Sevilha no anno de 1512, ainda

que alguns affirmam que foi na ilha Terceira em 1516.

Colombo fez uma segunda viagem no outomno de

1493, na qual descobriu Jamaica e algumas outras ilhas;

mas foram taes as difficuldades com que teve de luctar,

tão fortes os obstáculos oppostos por seus inimigos, que

só em 1498 pôde elle emprehender a sua terceira via-

gem, na qual devassou o grande continente, cuja exis-

tência elle havia annunciado á velha Europa.
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Era de mais tamaiilia gloria para um só homem. As

intrigas redobraram; seguiram-se infames e fnlsas de-

nmicias, vieram accusações contra a sna audoiid.Kle. e

por fim Colombo foi preso e conduzido debaixo de fenos

para Hespanlia

!

O rei D. Fernando conheceu bem depressa a falsidade

de tudo quanto se imputava ao grande génio, e auxiliado

pela rainha D. Izabel, cuja protecção nunca tinha aban-

donado Colombo, foi a este concedida novamente a li-

berdade para emprehender a quarta e ultima viagem, na

companhia de seu irmão Bartholomeu e de seu fdho Fer-

nando.

Quando regressou, a sua melhor protectora, Izabel a

Catholica. tinha deixado de existir, e os seus inimigos

liaviam alcançado o poder. O grande descobridor foi por

lodos abandonado, e no paiz a que tinha dado um novo

hemispherio, e no qual nâo existiam sufficientes recom-

pensas para os seus incomparáveis serviços, encontrou

a obscuridade e a miséria nos últimos annos da sua exis-

tência. Esquecido pelo rei D. Fernando, desprezado dos

[)oderosos. que nâo podiam supportar a fama de seu re-

nome, e pobre dos bens da fortuna, morreu ao abandono

de seus contemporâneos em Yalhadolid aos 20 de maio

de 1506. O seu corpo foi então enterrado em um con-

vento ; mais tarde transportado para a ilha de S. Domin-

gos, e por ultimo conduzido para a cidade de Havana, na

magnifica ilha de Cuba. com que eUe engrandeceu a co-

roa de Hespanha.

Assim devia acontecer : o primeiro navegador do mun-

do, para não fazer excepção aos grandes homens, não

podia exalar o ultimo suspiro entre os seus contempo-

râneos reconhecidos ; é a posteridade que se encarrega

de os fazer subir ao capitólio, quando já os governos

não podem recompensar serviços, para os quaes as

maiores honras e riquezas seriam um vil opprobrio,
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equiparando o verdadeiro génio aos communs ambicio-

sos.

Colombo descobriu o novo mundo, e Américo Vespucci

deu-lhe o nome ; mas a nenhum d'elles cabe a gloria de ler

sido o primeiro a pizar o grande continente desde o es-

treito de Bering até o cabo Horn. João Gabot ou Cabotlo.

navegador veneziano, tinha-se estabelecido em Bristol

durante o reinado de Henrique YII, rei de Inglaterra.

A elle e seu fdho Sebastião deu aquelle monarcha, em
março de 1496, a mesma commissão e poderes que (Co-

lombo havia recebido dos reis de Hespanha alguns annos

antes. A viagem de expedição teve logar em maio de

1497 e destinava-se a descobrir uma passagem para as

índias orientaes pelo NO. da America. Apesar dos ge-

los polares que encontrou, obrigando os navegadores

a voltarem o rumo para o SO. e a desistirem do seu

fim primitivo, nem por isso aquella expedição deixou

de ser coroada de um feliz resultado, porque a 3 de

julho de 1497 eram descobertas as praias da Terra

Nova, e as costas do Labrador e do Canadá na terra

firme.

João Cabotto voltou à Europa para annunciar tão aus-

piciosa noticia e declarar que havia tomado posse de to-

dos aquelles paizes em nome do rei de Inglaterra.

Por esta forma, foi elle o primeiro navegador que pi-

sou o grande continente : um anno antes de Colombo e

dois antes de Américo Vespucci.

Nâo obstante as precauções com que a Hespanha pie-

lendia occultar o verdadeiro alcance da descoberta do

novo mundo, era tal a importância daquelle aconteci-

mento, que por toda a parte despertava a ambição dos

homens e o ciúme das monarchias.

Foi assim que HenriqueiV^II de Inglaterra, arrependido

de não ter attendido Christovão Colombo, anteriormente

á sua primeira viagem, não perdeu tempo em fazer se-
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guir por João Gabolto e Sebastião, seu filho, a derrota

(lo grande descobridor.

Nós os portuguezes tainbein não ficámos tranquillos.

Gaspar Corte Real no anno de 1500 explorou a costa

NE. da America e visitou o Labrador e o Canadá pene-

trando no golpho de S. Lourenço. Empreliendeu segunda

viagem no anno seguinte com o fim de procurar uma
passagem ao norte da America, mas nunca mais houve

d'elle conhecimento, nem de seu irmão Miguel Corte

íiiial, que em 150â fôrá em sua procura.

Os francezes imitaram as demais nações. Denys, de

Harfleur, francez de origem, assim como o veneziano

Verazzani, que esteve ao serviço de Francisco I, visita-

ram o golpho de S. Lourenço em 1506 e 1523. Mais

tarde, em 1534, Jacques Cartier, subiu o rio S. Lourenço
e tomou posse do Canadá em nome do monarcha refe-

lido, que ainda regia a França. Aindaque aquella parte

da America pertença hoje á coroa britannica, os vestí-

gios da occupação franceza são por tal forma visíveis,

que o viajante julga achar-se em uma cidade franceza

de segunda ordem. Os nomes das ruas de Montreal, e

até o próprio idioma que se falia na cidade e se usa no
pidpito das igrejas, é o francez.

Se as nações, despertadas pela inveja que lhes produ-
zia o thesouro que a Hespanha acabava de encontrar,

f-orriam para a America com o fim de também estabe-

lecer colónias e procurar riquezas que se dizia ah
existirem, os indivíduos isolados ou organisados em pe-

(juenas colónias de emigração atravessavam o oceano, e

pressurosos caiam sobre o novo mundo para explorarem
o seu solo de vasta extensão e riqueza.

Todos os aventureiros em disponibilidade, e mesmo
os que estavam na eífectividade de um serviço menos re-

compensado, correram para a America e foram ali em-
pregar os i^e<*ui\sos da sua industria e actividade.
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As principaes ilhas cias índias occidentaes íbram-se

colonisando em geral pelos hespanhoes; e, é triste di-

zel-o, tiiiia grande parte dos indígenas ficaram reduzidos

á escravidão. Da união dos invasores com a parte femi-

nina dos povos primitivos saiu a grande familia dos

creoulos, que hoje forma a raça dominante em Cuba e ou-

tros pontos de verdadeira importância e riqueza.

Entretanto a primeira colónia foi estabelecida poi-

Tasco Nunez de Balboa, no anno de 1510, sobre o isthmo

de Darien. Balboa descobriu o oceano pacifico em 1513,

e primeiro do que qualquer outro navegador teve elle

conhecimento do Peru.

João Ponce de Leon descobriu a Florida em 1512 por

um modo curioso e digno de mencionar-se pela sua ori-

ginalidade.

Tendo sido governador de Porto Rico, imaginou que

em certas paragens devia existir uma fonte com a vir-

tude de restaurar a existência, tornando novos os velhos.

Arrastado por tâo absurda espectativa, o acaso levou-o

ás praias de um viçoso paiz, onde desembarcou exacta-

mente no dia de paschoa. Em hespanhol aquelle gran-

dioso acontecimento da religião christâ é conhecido por

«paschoa de flores ou florida», e d'ahi procede o nome

de um dos mais formosos estados da união americana.

A Florida era habitada por tribus de Índios, taes como

os natchezes, criks, seminolos, tchikasahs, yazoux e os

chactas ou cabeças chatas, que por -alguns annos dispu-

taram aos hespanhoes a occui)açao do paiz, até que em

1539 os invasores venceram os indígenas.

Em 1763 a Florida foi cedida á Gran-Bretanha, e em
1781 os hespanhoes retomaram-n'a, ficando garantida a

sua posse pelo tratado de Paris de 1783.

Em 1820 os Estados Unidos compraram-a á Hespanha

e formaram um território que se organisou em estado no

anno de. 1845.
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Voltando ás epochas ariteriores. não podemos deixar

de mencionar nm fado que pòd(* ser concorresse bas-

tante para a animosidade dos indígenas contra os euro-

peus.

Em 1520 dois navios que se destinavam ao transporte

de colonos, ou escravos, das ilhas Bermudas para a de
S. Domingos, foram obrigados a procurar asylo nas cos-

tas da Carolina do sul, lançando ferro no rio Combahee.
Os Índios eram dóceis e amigos dos brancos: não he-

sitaram em ir a bordo das embarcações, antes, em grande
numero, foram ali admirar o que lhes era inteiramente

desconhecido.

Quando menos deviam suspeitar dií honra dos homens
civilisados, os navios fizeram-se de vela e os livres filhos

das florestas foram reduzidos á escravidão.

Um d'aquelles navios foi destruído por um temporal;
muitos des indígenas morreram afogados, e dos outros

conduzidos na segunda embarcação, bastantes succum-
biram por não quererem tomar alimento de qualidade
alguma.

Este facto não ficou naturalmente registado nos an-
naes d'aquelles povos, mas, peior do que isso, passou em
tradição de pães para filhos : e acontecimentos immedia-
mente posteriores como outros que actualriíente se pas-
sam, provam que os indígenas aprenderam a traição

dos filhos da civilisação, e hoje não fazem mais do que
vingar ultrage por ultrage.

Continuando a narração dos factos que se succederam
á descoberta da America, é necessário descrever o que
mais importa á primeira occupação do paiz que hoje se

chama Estados Unidos.

Ponce de Leon, tendo sido nomeado governador da
Florida, tratou de ali formar vários estabelecimentos de
colonos, mas os indígenas que tinham presente a traição

que vimos de referir, atacaram em força os hespanhoes,
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fazendo perecer a maior parte, em cujo nmnero entrou

o próprio governador.

O commandante da expedição que havia trahido e ar-

rebatado os indigenas, chamava-se Ayllon, e foi de quem

a Hespanha se lembrou para substituir Ponce de Leon

no governo d'aquella importante região. Ayllon nâo foi

muito mais feliz.

As suas forças, attrahidas pelos indigenas a uma em-

boscada, foram todas destruídas, e o governador deveu

a vida a não os ter acompanhado.

De passagem devemos também referir um aconteci-

mento que, até certo ponto, tem igualmente algimia li-

gação com a historia dos Estados Unidos.

No anno de 1518 saiu da ilha de Cuba uma expedição

commandada por Fernando Gortez, com o fim de em-

prehender a descoberta de novos territórios. No anno

seguinte, 1519, Gortez desembarcou perto de Tabasco.

no golpho do México, e não encontrando resistência al-

guma da parte dos naturaes do paiz, marchou sobre a ca-

pital, aonde o imperador Montezuma o recebeu como

seu amigo e mestre.

Yelasquez, o governador da ilha de Guba, que havia

ordenado a expedição de Gortez, não pôde soffrer a in-

veja e o ciúme que lhe causava a empreza e gloria do

descobridor do México, e enviou uma numerosa esqua-

dra contra elle. Mas Gortez teve a fehcidade de a bater,

continuando na conquista de todo o México, que em

pouco tempo completou, não sem lutar com tremendas

insurreições, que supplantou, á custa de muitas cruel-

dades que a historia refere e censura com rasão.

Garlos V, que então dominava em Hespanha, recom-

pensou Gortez nomeando-o governador do México, mas

a retribuição d^aquelle poderoso monarcha não se tornou

duradoura, e o grande capitão hespanhol foi chamado e

demittido do seu posto. Gortez. antes da sair da America.
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também descobriu em 1535 a Califórnia e o seu golpho

ou mar vermelho. Morreu em 1547, pobre e abando-

nado.

O México, que desde então tem passado por tantas vi-

cissitudes e revoluções, era, na epocha da descoberta,

um paiz civilisado, e onde as artes tinham adquirido

grande desenvolvimento. Sâo poucos os vestígios que

hoje se encontram, dos quaes alguns se remontam a epo-

chas mui antigas.

Em 1528, aHespanha tinha nomeado governador para

a Florida, o qual saiu de Cuba á frente de uma expedi-

ção, na idéa de conquistar aquella parte da America,

julgando encontrar um outro império igual ao do Mé-

xico. Era Narvaes quem commandava a expedição.

Depois de ter penetrado no paiz, convenceu-se que, em
logar de riquezas e thesouros, só encontrava miseráveis

choupanas e selvagens que o nao recebiam com dema-

siada benevolência, attentas as traições dos invasores

que já ficam narradas.

Narvaes viu-se obrigado a seguir difierente direcção

para o lado do paiz aonde hoje são as fronteiras do esta-

do da Geórgia, e voltando depois para o htoral, con-

struiu toscas embarcações para se transportar a Cuba

:

mas elle próprio e uma grande parte de seus companhei-

ros pereceram na empreza.

O génio aventureiro dos hespanhoes não se deu por

vencido, e a Florida, que então quasi dava o nome a toda

a America do norte, era olhada com interesse, suppon-

do-se-lhe minas e riquezas que ella não possuia.

Fernando de Soto, que tinha adquirido honras e fa-

ma, por haver seguido Pizarro na conquista do Peru,

foi nomeado governador de Cuba e da Florida com per-

missão de emprehender a conquista do ultimo paiz refe-

rido.

Diz a historia que Fernando de Soto saíra do velho

3
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para o novo mundo com dez navios, conduzindo seiscen-

tos homens bem armados. É facto, qiie aquelle hábil e

valente militar deixara sua nmlher governando a ilha de

Cuba e partira em direcção ao continente, desembar-

cando nas praias da bahia Tampa em 10 de junho de

1339.

Ordenou que a maior parte dos navios voltasse para

Cuba, e elle, com os seus companheiros, marchou para

o interior, atravessando as hostes adversas dos selvagens

e seguindo para as montanhas Appalachian ou Allegany,

que se estendem parallelamente ao Atlântico, desde os

confins do Alabama e da Geórgia até á embocadura do

rio S. Lourenço, penetrou por ultimo no formoso paiz

dos Cherokees, que era a tribu mais civihsada da Ameri-

ca do norte.

Durante alguns mezes, Fernando de Soto e os seus

lieis companheiros, percorreram as montanhas e os valles

do Alabama, buscando em vão as riquezas que tinham

julgado ali encontrar.

Por muitas vezes, obrigados a combater os indígenas,

a pouco e pouco o numero dos exploradores foi diminuin-

do, em consequência das moléstias e dos combates.

Na primavera de 1541, Fernando de Soto descobriu e

atravessou o famoso rio Mississipi; e ali, em presença

de muitos milhares de Índios, assignalou aquelle grande

acontecimento com uma immensa cruz, que fez cravar

no solo que acabava de descobrir.

Os mezes que se seguiram aos factos referidos, foram

passados na exploração dos desertos regados pelo rio

Arkansas e seus tributários; e na primavera de 1542,

Fernando de Soto voltou ao Mississipi, onde adoeceu e

succumbiu, depois de haver nomeado o seu successor e

ter percorrido cerca de mil léguas.

Os companheiros de Soto, reduzidos a um limitado nu-

mero, no fim de bastantes trabalhos, conseguiram che-
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gar ao golpho do México e d'ali passaram a um estabe-

lecimento hespaiihol ao norte de Tampico, no México.

Com as descobertas de Fernando de Soto, íinalisam as

explorações hespanholas dos contemporâneos de Ghris-

tovâo Colombo, no território que hoje forma a grande re-

publica dos Estados Unidos.

Seguem-se pois as explorações dos inglezes e dos

francezes, que todavia principiaram alguns annos antes

dos últimos acontecimentos narrados.



Cabol ou Cabotto, de quem já falíamos anteriormente,

a propósito de ter elle sido o primeiro europeu que pi-

zára o grande continente americano, havia comprehen-

dido e espalhado a noticia da verdadeira importância

commercial da pesca do bacalhau que se encontrava nas

aguas da Terra Nova.

A França apenas se tinha occupado do commercio das

pescarias, quando Francisco I enviou o grande navega-

dor florentino, João Verazzani, á exploração do novo

mundo.

Depois de alguns mezes de navegação, Verazzani, em
março de 15^4, chegava ao grande continente america-

no, ancorando nas margens da Carolina do norte, onde

se demorou o tempo necessário para percorrer uma par-

te da costa, saindo novamente em direcção ao norte.

Fundeando nas bahias de Delaware e de New York, se-

guiu para a Terra Nova, tendo baptisado todas aquellas

regiões com o nome de Nova França.

Francisco I nâo pôde prestar grande attençâo ás des-

cobertas de Verazzani, porque se achava então todo en-

tregue aos cuidados que lhe dava a guerra com a Hes-

panha.

Assim se passaram dez annos, quando em 1534, o rei

de França, aconselhado pelos homens technicos d'aquel-

laepocha, enviou uma segunda expedição debaixo das or-

dens de Diogo Gartier, conhecido na historia pela deno-

minação de «navegador de Saint-Malo.

»
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Em junho do anno referido, a pequena tlotilha france-

za chegou á Terra Nova. Depois de haver explorado as

costas d'aquellas paragens, Cartier passou o estreito de

Belle-Isle, e tomou posse de todo o paiz em nome do mo-

narcha que regia a França. Descobriu ainda mais, n'es-

ta primeira viagem, a entrada do grande rio do Canadá,

o fez-se depois de vela para a Europa.

Em maio do anno seguinte, 1535, Diogo Cartier

saiu novamente para a Terra Nova acompanhado de al-

gims mancebos da aristocracia franceza. Tendo passado

o estreito de Belle-Isle, entraram no golpho no dia dedi-

cado a S. Lourenço, que, por esse motivo, ficou com o no-

me d'aquelle martyr da christandade, e subiram o rio

que, mais tarde, recebeu o mesmo nome.

Os navios d'esta expedição ficaram ancorados em Que-

bec, d'onde os exploradores francezes partiram em pe-

(juenas embarcações para o paiz dos Hurons, nas mar-

gens do lago que hoje tem aquella denominação.

Os indígenas nâo hostihsaram os europeus, antes os

receberam como amigos. A tribu dos Cherokees bateu e

dispersou, tempo depois, a dos Hiirons, da qual só restam

hoje alguns descendentes a uns dez kilometros ao norte

de Quebec. O seu idioma perdeu-se completamente.

No paiz dos Hiirom havia uma grande montanha, da

qual se avistava um bello e magnifico panorama. Cartier

e os seus companheiros subiram á parte mais elevada e,

foi tal o espectáculo que se lhes apresentou, que deram

o nome (que ainda hoje conserva) de «Montreal» á ci-

dade que ali se edificou.

Voltaram depois os exploradores para Quebec, onde

passaram o inverno a bordo de seus navios, e na seguin-

te primavera partiram para França.

Um acto, digno da maior censura, assignalou esta via-

gem de Diogo Cartier. O chefe da tribu dos Hurons foi

attrahido a bordo de um dos navios francezes e traicoei-
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ramenle conduzido para França, em rujo í^olo morreu al-

gum tempo de^iois.

Este acontecimento, como era de esperar, produziu

grande impressão entre os Índios, e Cartier quando, em
1541, voltou outra vez á Nova França (conforme se de-

nominou então aquella parte da America), foi recebido

com poucas demonstrações de amisade, e por ultimo teve

que edificar um forte em Quebec para evitar as aggres-

sões dos indígenas.

Na impossibilidade de se estabelecer, como eram os

seus desejos e instrucções, Cartier, em junho de 1542,

voltou a França exactamente na occasião em queRober-

val chegava á Terra nova.

É preciso explicai' que loid Roberval ou Francisco de

la Roque, cujos nomes designam um só individuo, tinha

obtido permissão do rei de França para fazer novas des-

cobertas e colonisar as terras onde trenmlava a bandei-

ra de S. Luiz. A sua viagem devia verificar-se algum

tempo antes da saída de Diogo Cartier ; mas este tinha-

se antecipado para não ser obrigado a servir debaixo das

ordens de um chefe, que elle não desejava reconhecer co-

mo seu superior.

Roberval passou também o golpho de S. Lourenço,

edificou mais dois fortes próximo de Quebec, e depois de

soíTrer todas as intempéries de um rigoroso inverno, foi

forçado a abandonar a idéa da colonisação, regressando

a França na primavera de 1543.

Ahida voltou á America seis amios mais taide, mas

nunca mais se soube do seu destino.

Tinha despontado em França a guerra de reUgião, fa-

mosa na historia dos massacres, que alguns annos de-

pois produziu o S. Rartholomeu contra os huguenotes,

quando Gaspar Coligny, que se liavia convertido á nova

seita (o que mais tarde lhe custou a vida) concebeu a

nobre idéa de preparar um local de refugio para os seus
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rorreligioiíaiios. .iiiieacados o perseguidos no velho

mundo.

Carlos IX, accedendo aos rogos de Gaspar Goligny, en-

tão almirante das esquadras de França, permittiu que, a

28 de fevereiro de t562, saísse para a America uma ílo-

tilha debaixo do rommando de João Ribault.

A guerra da religião. enti'e catliolicos e protestantes,

tinha por tal modo absorvido os ânimos em França, que

no decurso de todo esto tempo o espirito aventureiro dos

francezes, preoccupado com a luta religiosa, havia es-

quecido as suas primitivas descobertas e abandonado as

idéas de colonisação, que depois tornaram a reapparecer.

A iniciativa governamental era nulla, e apenas a expedi-

ção de João Ribauh, posto fosse uma empreza particu-

lar, manifestava o direito da França ás terras descober-

tas pelos seus intrépidos navegadores.

A pequena esquadra dos huguenotes aportou, primei-

ramente ás costas da Florida, e seguiu depois para o nor-

te, avistando o rio S. João e descobrindo Porto Real (Port

Royal). Ali fundaram um forte, ao qual deram o nome

de Carolina, na intenção de terem um abrigo, emquanto

o commandante da expedição voltava a França para tra-

zer novas provisões e reforços.

De facto, Ribault fez-se de vela para a Europa, mas o

seu paiz ardia em guerra civil; Coligny tinha perdido a

pouca importância que lli-e restava, e era impossível ob-

ter a protecção que fazia o ol)jeclo principal da sua via-

gem.

Ospohics colonos, que linham licado a defendei' o for-

te e a lançar no novo mundo o primeiro geiínen da \'i-

berdade de consciência, foram ol)rigados a construir uma

frágil embarcação para se transportarem a França. As-

saltados por glandes tempestades, teriam todos morrido

victimas das ondas ou da fome, se a Providencia não lhes

tivesse deparado um navio inglez que os salvou.
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Gaspar Coliguy, que nunca tinlia perdido a esperança

de fundai" no novo mundo um abrigo para os hugueno-

les, aproveitou-se, pouco tempo depois, de uma epocha

em que os partidos religiosos pareciam repousar da crua

guerra que se faziam, para obter que uma outra expedi-

ção fosse enviada debaixo do commando de Laudonnière,

que tinha acompanhado Ribault na sua primeira viagem.

Esta nova expedição, que chegou ao seu destino em ju-

lho de 1564, ainda construiu um novo forte, também do

nome de «Carolina»: mas continha ella taes elementos

de discórdia e desunião que, com o pretexto de voltar

para França a fim de escapar á fome proveniente do rá-

pido consumo das provisões, uma grande parte dos emi-

grantes aproveitou-se de um dos navios, que foi, arma-

do em pirata, assolar os mares, e sobre tudo saquear as

propriedades hespanholas nas índias occidentaes.

João Ribault chegou depois, conduzindo mais emi-

grantes, e tomou o commando da colónia, á qual se en-

corporou a parte que não tinha querido acompanhar os

que se haviam dedicado á pirataria.

A este tempo já a Hespanha havia despertado com as

noticias das invasões francezas na America do Norte, e

do estabelecimento dos protestantes dentro dos domínios

de Gastella ; os ataques dos piratas sobre a propriedade

nas índias occidentaes foram também accordar de todo

as attenções do monarcha, quenão cedia a outro o direito

de prioridade ao novo mundo.

Pedro Melendez, cuja fama de valente igualava a de

cruel, foi nomeado governador da Florida, e recebeu ri-

gorosas instrucções para, ao mesmo tempo expulsar os

francezes. conquistar ou submetter os indígenas, e lan-

çai' as bases de sólidos e estáveis estabelecimentos.

Melendez, á frente de uma força numerosa e bem ar-

mada, desembarcou em o melhor sitio da costa da Florida,

lançou os primeiros fundamentos do porto de Santo Agos-
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liiilio, em setembro de 1565, e proclamou o rei de Hes-

panha senhor de toda a America septentrional.

Os francezes não se deixaram siirprehender, e foram

por mar atacar os hespanhoes ; nma imprevista tempes-

tade dispersou, porém, toda a esquadra.

A maior parte dos combatentes e tripulantes, que es-

capou do naufrágio, caiu em poder do inimigo, que já ti-

nha o systema de nâo poupar em demasia os prisioneiros.

Foram todos condemnados á morte.

Melendez pôde marchar desaffrontadamente através

das florestas, e sâo concordes os historiadores em que

atacara os estabelecimentos francezes, trucidando nove-

centos homens, mulheres e creanças, em cujos corpos

collocára a seguinte inscripçâo= mortos, não por serem

francezes, mas lutheranos=.

Sobre o campo da carnificina, o commandante hespa-

nhol, teve a piedosa idéa de arvorar uma cruz e de lançar

os alicerces de um templo sagrado para commemorar

aquelle acontecimento.

Os francezes quizeram vingar a aífronta, mas Car-

los IX era demasiado fraco para ordenar uma expedição

que o podesse comprometter em uma guerra estrangeira.

Entretanto havia na Gasconha um militar, rico de bra-

vura e dos bens da fortuna, a quem o animo não pôde

sofírer a inércia do monarcha, e dos seus próprios ren-

dimentos fez armar três navios conduzindo cento e cin-

coenta homens decididos, com os quaes se transportou

â Florida e inopinadamente atacou os estabelecimentos

hespanhoes, fazendo-lhes uns duzentos prisioneiros, que

mandou enforcar quasi no mesmo local onde fora com-

mettido o morticinio dos seus compatriotas.

Para imitar o chefe hespanhol, também elle mandou

prender aos corpos dos suppliciados a seguinte inscri-

pção=não fiz isto aos hespanhoes ou marinheiros, mas

aos traidores, ladrões e assassinos=.
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Gourges. que assim se chamava aquelle militai", não

podendo, com a pequenez de suas forças esperar Melen-

dez em rasa campanha, tornou a embarcar e fez-se de

vela para França.

Os hespanhoes ficaram de posse da colónia de Santo

Agostinho, e é de suppor que os indígenas se regosij as-

sem, vendo que não era preciso a sua cooperação para o

extermínio de seus Inimigos, que estavam animados da

phllanthropica idéa de se destruírem reciprocamente.

Por todo este tempo os inglezes tinham permanecido,

mais ou menos tranquillos, aindaque nunca haviam de-

sistido de possuírem e colonlsarem uma parte do novo

mundo.

A Terra Nova era visitada constantemente pelos navios

que se dedicavam á pesca, e as bandeiras da Inglaterra

e da França fluctuavam. quasi sempre, n'aquellas para-

gens.

Ao grande continente americano, muitas vezes, se di-

rigia um ou outro navio das referidas nacionalidades,

mas a Gran-Bretanha não cuidava multo do estabeleci-

mento de colónias no novo mundo.

A sir Martin Frobisher, de Doncaster, no condado de

York, e por consequência inglez de origem, estava re-

servado o continuar a serie das árcticas viagens dos filhos

da Albion para o mundo de Christovão Colombo.

Frobisher emprehendeu três expedições para encon-

trar, ao NO. da Europa, uma passagem que o condu-

zisse á China. Percorreu pois as costas do Labrador e

de Greenland, penetrando na bahia de Hudson e em um
estreito, ao qual deu o seu nome; mas todos os seus es-

forços foram para isso imiteis, e só serviram de conso-

lidar o direito da Inglaterra áqueUas distantes regiões

que, por alguns anrios, tinham permanecido em appa-

rente esquecimento.

Um outro acontecimento devia induzir a Gran-Breta-
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nha a occiípar-se do solu que verdadeiramente lhe podia

produzir r(\sidtados de seria importância.

Os Imguonotes francezes, protegidos por Gaspar Coli-

gny, e eni[)ai'ca(los debaixo do conimando de João Ki-

bault, como já fica referido, tinham sido salvos no alto

mar por um navio inglez. Conduzidos a Inglaterra divul-

garam as suas impressões relativas ao clima e fertilidade

do solo do paiz que havia sido denominado Carohna.

Osinglezes conheciam mais a America do Norte, pelas

fi'ias regiões do Labrador e de Greenland, do que pelos

viçosos campos e magnificas florestas da Carolina, Flo-

rida e outros pontos do sul,, cuja riqueza está hoje bem

demonstrada.

Não foi difficil despertar na Inglaterra sérios desejos

de colonisação.

Quando Gourges voltou a França, depois de ter vin-

gado os seus compatriotas, sir Walter Raleigh estava

em companhia de Gaspar Coligny aperfeiçoando-se na

arte da guerra. Impressionado pela magnifica aventura

de Gourges, communicou-a para Inglaterra, onde ella não

podia deixar de produzir a maior sensação no espirito

protestante, dispondo os ânimos para a colonisação de

'

um paiz ameno no clima e fértil no solo.

De facto, sir Humphrey Gilbert. em junho de 1578. ob-

teve da rainha de Inglaterra a permissão de exploi'ar as

regiões da America. Walter Raleigh deu-lhe a sua pro-

tecção, e nos princípios de 1579. saíram ambos para o

novo mundo. O mau tempo e o encontro com os navios de

guerra hespanhoes, foram um obstáculo invencivel para

a pequena ílotilha dos dois exploradores, que se viu na

necessidade de retroceder e voltar de novo para Ingla-

terra.

Quatro annos depois, em 1583, Gilbert emprehendeu

de novo a sua expedição, mas sem se fazer acompanhar

de Raleigh, conseguiu alcançar a bahia de S João na
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Terra Nova, onde erigiu um marco com as armas de In-

glaterra, proclamando a soberania d'aquella nação; e se-

guindo na exploração das costas da Nova Scotia e do

Maine, encontrou horríveis temporaes, que lhe fizeram

perder a maior de suas embarcações.

N'estas circumstancias fez-se de vela para Inglaterra

;

mas durante um grande temporal, o seu próprio navio

afundou-se, e de toda a expedição só um único vaso vol-

tou á Europa para contar os desastres occorridos.

No anno seguinte, 1584, Walter Raleigh obteve o di-

ploma de lord de todas as terras que podesse descobrir

na America do Norte entre os rios Santee e Delaware,

para o que fez expedir Filippe Amidas e Arthur Barlow

commandando dois navios, perfeitamente providos de

tudo quanto era necessário para a exploração a que se

destinavam.

Alcançando as praias da Carolina no mez de julho do

referido anno, íimdearam junto das ilhas de Wacohen e

Roanoke, no golpho de Pamlico e Albeniai'le, e toma-

ram posse do paiz em nome da jainha Elizabeth de In-

glaterra.

Algumas semanas depois, tendo commerciado com os

indígenas, voltaram á Europa conduzindo dois Índios, cu-

jos nomes a historia conservou : eram Manteo e Wan-

chese, que se presume pretenciam á tribu Hatteras.

A rainha Elizabeth, em commemoraçâo do seu estado

de solteira, deu o nome de Yirginia áquellas formosas

regiões, que, poi' occasião da ultima guerra civil foram

divididas em dois estados—Virgínia Oriental e Occiden-

tal. A Yirginia, se por um lado foi o foco da immensa

luta que por alguns annos separou o norte do sul, tam-

bém se vangloria de ser a pátria de homens notáveis,

taes como Washington, Jefferson, Madison e Monroe.

Raleigh, enthusiasmado com o feliz êxito de suas ten-

tativas, preparou e fez expedir, em abril de VóS'ó, uma
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(írenville.

Nâo foi sem gi'aiides liscos que a expedição chegou á

ilha de Roanoke, no golplio de Albemaiie, tendo quasi

sossobrado na costa da Cai'olina, cuja extremidade desde

(íutao se licou denominando Cape Fear— cabo do Medo.

Entretanto os exploradores, que deviam ir possuidos

de verdadeiras idéas de colonisaçâo, dedicaram-se pri-

meiramente á procura de minas de oiro no próximo con-

tinente, tratando os indigenas por tal modo, que os fi-

zeram bem depressa seus inimigos. Não tardou que o

errado proceder dos exploradores não tivesse as suas

naturaes consequências, porque assim que sir Richard

Grenville saiu para Inglaterra com os vasos de seu com-

mando, os Índios induziram perfidamente os colonos a

viagens de exploração, disseminando-os e enfraquecen-

do-os por tal forma, que em pouco tempo se acharam na

miséria.

Apesar dos soccorros que, com bastante opportuni-

dade, lhes levou n'aquella occasião sir Francis Drake, que

chegava com a sua frota das índias occidentaes, os colo-

nos que restavam não quizeram correr novos perigos, e,

em junho de 1586, foram conduzidos para Inglaterra pelo

referido sir Francis Drake. Pouco tempo depois chega-

vam novos soccorros enviados por Raleigh; e o próprio

Grenville conduzia outros, que distribuiu a quinze ho-

mens das suas tripulações que elle deixou ficar em Roa-

noke.

Os erros de uns deviam, como sempre, aproveitar a

outros, e um systema mais calculado presidiu á seguinte

expedição, que se effectuou em abril de 1587. Foi ainda

Raleigh quem escolheu vários operários e agricultores,

os quaes com suas famihas foram enviados para a Vir-

gínia para ah fundarem uma colónia.

Acompanhados de João White chegaram em julho ao
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ponto do seu destino, Roanoke, onde só encontraram ruí-

nas e os ossos dos quinze infelizes que Grenville lá havia

deixado. Os Índios tinham devastado todas as pkntações

e assassinado os europeus.

Voltando a 1585, convém referir que Manteo, o indí-

gena que um anno antes tinha sido conduzido para In-

glaterra nos navios de Filippe Amidas e Arthur Barlow,

regressava á America, e, apesar do pouco tempo que

havia permanecido entre os povos civilisados, tinha re-

cebido as aguas do baptismo e declarára-se alliado dos

brancos.

Gomo recompensa aos seus bons sentimentos, foi no-

meado lord de Roanoke, primeiro e ultimo pariato es-

tabelecido na America.

Não obstante a boa vontade, Manteo não pôde do-

minar o ódio dos indígenas, e o governador João White

julgou prudente voltar á Euiopa para sohcitar novos re-

forços e provisões.

No anno de 1588, ({uando João White chegava aoiiovo

mundo, a Inglaterra não podia atlender a outro assum-

pto que não fosse a guerra contra a Hespanha. N'aquel-

las epochas a pátria de Cervantes dispunha de cento e

cincoenta navios, dois mil seiscentos e cincoenta canhões

e trinta mil soldados e marinheiros, com os quaes se pro-

punha invadir a Gran-Bretanha.

Antes que o almirante Francisco Drake, nas aguas de

Cadix em julho do armo referido, batesse a famosa ar-

mada hespanhola, fazendo ir a pique vinte etres navios,

todos os homens importantes em Inglaterra, taes como

Raleigh e Grenville, tínhamos ânimos occupados com os

negócios publicxis do estado, e não ix>diam prestar séria

attenção ás solicitações de João White. Foi por isso, que

só em maio do anno seguinte, 1589, pôde elle volver

de novo á America, dirigindo-se, como era então costume

adoptado por todos os navegantes, pelas índias occiden-
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taes na rota que o devia conduzir aos campos da Virgi-

nia.

Não querendo perder a opportunidade de causar todo

o mal possível aos liespanlioes que navegavam n"aquel-

las regiões, foi batido em um pequeno combate, no qual

perdeu um dos dois navios de que se compunlia a sua

limitada ílotilha, sendo, por esse motivo, obrigado a re-

troceder para Inglaterra.

Não desanimou, porém, e um anuo depois, lo89, fez-

se de vela para o novo mundo em busca da colónia que

havia deixado em Roanoke, na qual estava também sua

filha casada com um oíficial do nome de Dare.

Roanoke era um deserto : a colónia e a filha de João

White tinham desapparecido, assim como uma tenra

creança neta de White, e á qual os pães, em honra da

rainha Elizabeth, haviam dado o nome de Yirginia.

Apesar dos esforços de Raleigh, que já então havia

desanimado das suas perseverantes idéas de colonisação,

em enviar, por differentes vezes, marinheiros dedicados

e fieis á procura da colónia e da filha de João White, el-

les nunca mais appareceram, e só oitenta annos depois

os colonisadores inglezes juntos do rio Cape Fear (cabo

do Medo) ouviram uma tradição de que a colónia perdi-

da havia sido adoptada por uma poderosa tribu denomi-

nada «Hatteras», ficando assim diífundida por entre os

filhos selvagens da floresta.

Os inglezes abandonaram então todas as suas tentati-

vas sobre a coloiusação na America, e um século depois

da descoberta de Christovão C(jlombo, não havia ainda

estabelecimento algum europeu no grande continente

americano.

O próprio porto de Santo Agostinho, havia sido quei-

mado pelo almirante Francisco Drake, no anuo de 1586.

Na ordem chronologica dos factos, vem a propósito

narrar uma tentativa do marquez de la Roche, francez,
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e possuidor de grande fortuna, que no anno de 1598

saiu para a America com uma colónia, composta, pela

maior parte, de çondemnados das prisões de Paris.

Desembarcando em uma insignificante ilha próxima

da costada Nova Scotia, deixou ali ficar os desgraçados,

dos quaes sete annos depois só restavam uns doze, que

voltaram para França e foram perdoados pelo rei.

O marquez de la Roche havia morrido pouco tempo

depois da sua viagem á America, e os emigrantes, aban-

donados ao acaso, tinham perecido quasi á mingua so-

bre um isolado torrão de areia no grande oceano atlân-

tico.



Snmíra-se na historia o século xvi, sem que ainda no
grande continente da America do norte se podessem ter

implantado os primeiros germens de uma nascente co-

lonisaçâo.

Raleigh havia sido o mais strenuo apostolo e audacio-

so emprehendedor, para da Gran-Bretanha levar ao novo
mundo os primitivos elementos de uma prospera e futu-

ra civilisação ; mas as suas tentativas tinham encontrado

sérios obstáculos, e os seus esforços nâo haviam corres-

pondido á força da sua vontade e perseverança.

Nâo era porém da Índole dos filhos da activa e empre-
hendedora Albion, o desistir e desanimar em uma empre-
za de tal ordem.

Raleigh tinha um amigo que devia secundal-o : era

Bartholomeu Gosnold.

No mez de março de 1602 saiu elle para o grande
oceano atlântico, e em maio seguinte encontrava o con-

tinente perto de Nahant. Dirigindo-se depois para o sul,

desembarcou na extremidade de uma ponta de areia, a

que denominou Cape Cod (Gabo do bacalhau), em con-

sequência da grande abundância de peixe d^aquella qua-
lidade que ali encontrou. Continuando sempre para o
sul, descobriu mais Nantucket e o grupo de ilhas conhe-
cidas pelo nome de «Elizabeth islands», com que foram
baptisadas em homenagem á que então era rainha de In-

glaterra.

Preparava-se Gosnold para lançar ali os primeiros



50

fundamentos de uma colónia quando, intimidado pelas

ameaças dos Índios, e receiando a falta de provisões, re-

solveu voltar para Inglaterra em junho do mesmo anno

de 1602.

Gosnold não podia deixar de engrandecer a fertilida-

de do solo e a riqueza das florestas, como outros o ha-

viam já feito, e as suas narrativas despertaram o interes-

se de alguns negociantes de Bristol, os quaes em 1603

enviaram dois navios com o fim de explorar aquellas pa-

ragens e de commerciar com os indígenas.

Pring, que era o commandante da expedição, desco-

briu as praias do Maine e explorou os rios n'aquelle pon-

to do paiz, que hoje forma um dos estados da União. O
capitão Pring negociou também com os Índios ; e depois

de uma ausência de seis mezes, voltou a Inglaterra para

tornar a sair em 1606, que foi quando ainda melhor vi-

sitou a America.

No anno antecedente, o capitão Weymouth, que havia

emprehendido uma viagem ao Labrador com o fim de

descobrir a passagem para a índia, tinha igualmen-

te percorrido uma parte do Maine, tomando posse d'elle

em nome do rei James de Inglaterra, para onde regres-

sou com cinco indígenas que pôde attrahir a bordo, e

que causaram, como era de suppor, a maior admiração

na Gran-Bretanha.

Voltando ainda a 1603, é necessário occuparmo'-nos

novamente das explorações francezas.

Um rico huguenote fi^ancez, do nome de Monts, tendo

obtido a nomeação de vice-rei sobre uma determinada

extensão de território na parte do continente americano

conhecida então pela denominação de «Nova França»,

preparou uma expedição de dois navios com a qual che-

gou á Nova Scotia em maio de 1604. Demorando-se ali

todo o estio para negociar com os Índios, no outomno se-

guinte passou para os limites do Maine, onde edificou um
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forte. Deixou porém algiiiis colonos em Port Royal, na
Nova Scotia (hoje Amiapolis), e foi jun(ar-se a elles na
seguinte primavera de lOOe), organisando enlãnnma co-

lónia permanente.

Tanto Port Iloyal como os íeirilorios de (|ue se com-
põem a Nova Scotia, o Novo íiruswick e mais ilhas adja-

centes liaviam recebido o nome de Acaihc em ITiál,

quando foram visitados pelo florentino Verazzani.

A colónia franceza foi depois destruida em 1013 por
Samuel Argall, debaixo das ordens do governador da
Yirginia, e o povo dispersou, após de haver sido rouba-
do de tudo quanto possuia.

Em 1608 o mesmo huguenote francez, Monts, obteve
o monopólio do negocio das peites pelo espaço de um
anno, e a permissão de estabelecer uma colónia em qual-
quer parte da Nova França.

No mez de junho do referido anno, outra expedi-
ção composta de dois navios e commandada por Sa-
muel Ghamplain, chegava ao rio S. Lourenço. Os ex-
ploradores subiram o rio até Quebec, junto do ponto
onde Gartier, setenta annos atrás, havia edificado o
primeiro estabelecimento francez na America do norte.

No verão seguinte Ghamplain descobriu o magnifico
lago que tem o seu nome, e que se acha ao nordeste do
estado de New York.

Samuel Ghamplain fundou também a cidade de Que-
bec, que bem depressa adquiriu algmn desenvolvimento
commercial, e d'ella foi nomeado governador em 1620;
atacado, porém, pelos inglezes em 1627, viu-se obriga-
do a capitular.

Dois annos mais tarde, sendo restituído o Ganadá aos
francezes, Ghauiplain retomou o seu posto, que conser-
vou até morrer em 163o. Tinha nascido em Brouage pelo
anno de 1570.

Se os francezes trabalhavam por se estabelecer no
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novo mundo, os inglezes também nao permaneciam ocio-

sos, nâo obstante os revezes experimentados.

Henrique Hudson tinha sido enviado á America por uma
companhia de negociantes de Londres para, assim como

outros, tentar a descoberta de uma passagem para a

índia.

Duas vezes, em lOOV e 1608, Hudson se dirigiu aos

mares do polo, tendo sempre que abandonar similhante

empreza.

Acreditando, comtudo, que seria possivel vencer ta-

manhas diíTiculdades, e ambicionando a gloria de tão

grande descoberta, Hudson appellou para a companhia

hollandeza das índias orientaes, pedindo ajuda e protec-

ção. Os directores em Amsterdam accederam á suppli-

ca do audacioso navegador, e em abril de 1609 Hudson

saiu d'aquella cidade commandando um yacht apenas

de oitenta toneladas.

Avistou de facto o ponto por onde a sua theoria lhe

marcava a passagem em procura da qual ia, mas as mon-

tanhas de gelo nâo lhe permittiram continuar no rumo

que desejava.

Voltando para o oceano atlântico avistou os cabos da

Virgínia em agosto de 1609, e seguindo depois ao norte,

passou por diííerentes rios, entrando finalmente na ba-

hia de New York, onde ancorou.

Navegou umas sessenta léguas pelo rio que hoje con-

serva o seu nome conjunctamente com o de «North ri-

ver» (rio do norte), e tomou posse de todo o paiz que

descobrira em nome dos estados geraes da Hollanda.

Hudson regressou á Europa em novembro de 1609,

levando a famosa noticia de suas explorações, e abrindo

um vasto futuro á industria e actividade do povo hollan-

dez, que depois fundou a magnifica cidade de New
York.

Henrique Hudson fez ainda uma outra viagem ás re-
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giues polares no mesiiio iiituilo de enconlrar caminho

que conduzisse ao NO. da America, e descobriu então

a grande baliia á (jual deu o seu nome. e finalmente a

bailia de S. Miguel.

No inverno de 1011, quando Hudson se dispunha a

regressar á Europa, a tripulação revoltou-se em conse-

quência da falta de provisões, e o intrépido navegador

foi manietado, assim como alguns marinheiros doentes,

e todos lançados em um pequeno barco e entregues ao

acaso das vagas. Nunca mais houve noticia d'aquelles in-

felizes, mas o nome de Hudson ficou ligado á historia do

novo mundo, onde conservará sempre um dos logares de

maior distincçâo.

Differentes opiniões e grandes controvérsias tem ha-

vido com relação ao verdadeiro descobridor do continen-

te septentrional da America.

João, e Sebastião Cabot ou Cabotto, seu fdho, foram,

sem duvida, os primeiros europeus que pizaram o con-

tinente do novo mundo.

A historia diz que fora João Cabot, mas não o afíirma

por um modo positivo, e deixa mesmo perceber que po-

deria ter sido o pae e o filho. Uma memoria pubUca-

da em Londres no anuo de 1832, pretende provar que

fora Sebastião Cabot quem descobrira o grande conti-

nente.

Gomo este facto teve logar em 1497, quando o ultimo

navegador referido apenas contava uns vinte annos de

idade, é provável que elle se tivesse embarcado com seu

pae, e que ambos descobrissem o continente. N'este caso,

que é o mais verosímil, a gloria pertence a João Cabot,

conforme a opinião mais seguida.

Américo Vespuce (ou Amerigo Yespucci) teye também

a mesma pretensão de que elle, primeiro que outro, ha-

via descoberto o continente; mas, sem contestar o seu

mérito, e sobretudo a habilidade em ter dado o seu nome
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a uma das cinco pailes do imiudo, ô certo (jiic Américo

só visitou o conliueiite no anno de 1499, quando as via-

gens de João Cabot datam de dois annos antes.

O nosso eminente escriptor, o visconde de Santarém,

em uma das snas obras pôe até em duvida que Américo

fosse o verdadeiro commandante da viagem que eíle as-

severa ter feito ao novo mundo em companhia de Ojeda,

inclinanclo-se a que Américo se apossara dos papeis

d'aquelle navegador, que tinha servido e acompanliado

Christovão Colombo na expedição da descoberta, pubh-

cando derrotas e narrativas d'elle como se fossem suas

próprias.

Um nome que também está hgado aos tempos i)rimi-

tivos da íiistoria dos Estados Unidos, é o deJohnSmith,

que entre os annos de lOOB a 1614 fez três viagens á

Yirginia.

Recorda o nome de John Smith uma das paginas mais

românticas das chronicas da colonisação, que ha de con-

stituir a segunda epocha do presente Esboço.

É para não alterarmos a ordem que nos pareceu con-

veniente adoptar, que deixámos para o periodo dos pri-

meiros estabelecimentos coloniaes, as linhas a que John

Smith tem incontestável direito nesta synopse da histo-

ria da grande republica.

Fechando o periodo das descobertas, e encerrando por

isso a «primeira epocha» doeste Esboço, não queremos

afiançar que íinahsasse completamente o periodo das ex-

plorações, e que não haja um ou outro facto que não po-

desse ainda ter cabimento nY^ste capitulo ; mas é certo

que os primeiros alicerces para a colonisação dos Esta-

dos Unidos foram lançados tão somente do anno de 1607

em diante, por alguns aventureiros que invadiram a

America.

D esses acontecimentos, que precederam a colónia

britannica no novo mundo, e que formam um peí'iodo
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distiiiclo entre os aniios de 11)07 a [1X\. é (]ue vamos

tratar na «segunda epocha)) d' este volume.

Nâo é um dos capítulos mais interessantes da historia

da nação, que depois nasceu com a independência dos

antigos colonos ; mas nem por isso pode elle ser olvida-

do na resenha geral dos factos que foram o berço da

grande republica anglo-americana.





GOLONISAÇAO

1607-1733

Se O descobrimento de um paiz pôde ser o resultado

da iniciativa de qualquer governo, da previsão scientifica

de um navegador de alto engenho, ou do simples acaso,

do viajante que por circumstancias fortuitas se afastou

do rumo marcado; a colónia organisada, como filha le-

gitima, pela descoberta, ou adoptiva, pela conquista da

metrópole, só resulta da creação de muitos estabeleci-

mentos fundados por aquelles que, procurando fortuna

em terra estranha, abandonaram a pátria em busca de

interesses que nao podiam encontrar no solo que os vira

nascer.

As nações independentes e as colónias da America,

da Africa e da Oceania, sem o concurso de todos quantos

se aventuraram aos riscos da primitiva emigração, teriam

continuado em parte desertas, e em parte insignificantes

tribus de povos, mais ou menos selvagens, sem a ver-

dadeira civilisação, que a Europa lhes levou, não tanto

no interesse da humanidade,— forçoso é confessal-o,—
como principalmente pela ambição de alargar os seus

domínios

.

A colónia não é o deserto conquistado, nem o privi-

legio exclusivo de commerciar com os indígenas de uma
região, á qual os nossos navios aproaram antes de outros
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menos audaciosos: a colónia não se (h^scobre. nem se

conquista; nasce do arrojo individual; faz-se com a ini-

ciativa dos governos; desenvolve-se á sombra de leis

sensatamente protectoras; e prospera com a gradual au-

tonomia que a metrópole deve ter o bom senso de suc-

cessivamente lhe ir concedendo antes da independência

que ella, quasi sempre, consegue obter pela revolução ar-

mada, quando a não tem conquistado pela evolução pa-

cifica dos seus progressos.

O Canadá, a Nova Bretanha, e outras possessões que

a Inglaterra conserva na America do Norte, como as ín-

dias orientaes e a Austrália, sâo documento do tacto co-

lonial de seus governos.

Portugal, a Hespanha e a França não podem infeliz-

mente dizer outro tanto.

A Gran-Bretanha perdeu, é verdade, os Estados Uni-

dos, talvez por um erro que mais tarde se absteve de re-

petir com relação a outras colónias; mas possue ainda

quasi metade da America septentrional : á Hespanha só

lhe resta Cuba e Porto Rico ; Portugal e França perderam

tudo quanto ali tinham.

Grandes seriam as divagações a que esta matéria nos

poderia conduzir ; não é, porém, esse o nosso propósito,

mas tão somente o de fazer a synopse dos principaes

acontecimentos que se referem, não á vida colonial das

províncias que mais tarde formaram os Estados Unidos

da America, mas á coloni sacão que foi a base das coló-

nias.

Quando os Estados Unidos proclamaram a sua inde-

pendência, a 4 de julho de 1776, do que adiante trata-

remos, a Inglaterra, alem dos territórios que até hoje

tem podido conservar, possui a as treze províncias que

formaram os treze primitivos estados da federação.

É pois da colonisação d'essas provindas que nos va-

mos occupar na «segunda epocha» doeste livro, compre-
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tratarmos da liisloria das colónias.

Alguns ostabelocimeiítos de jicscai ias, coino guarda

avançada da íutura colonisação, íinham-se organisado

ao longo da costa da America do Norte, bastante tempo

antes do ánno de KK)?. Os hespanboes não baviam aban-

donado também o seu posto miUtar em Santo Agostinho.

Entretanto o primeiro estabelecimento inglez data de

1607. ou 1608 segundo outros, e foi edificado em James-

town. na Yi}'ginia.

Os ;iv(Miliireiros ingiezes empregaram doze annos an-

tes úc c()ns(\nuii'em cstahe](M'er-se permanentemente em
ItUOtia Virginia; e osholíandezes só, em 16^o,poderam

lançar o primeiro fundamento de sua colonisação no solo,

onde iioje existe a magnifica cidade de New York. Os sue-

cos apenas em 1682 desembarcaram nos estados de De-

laware, New Jersey e Pennsylvania.

A colonisação no Massachusetts, New Hampshire, Ma-

ryland, Connecticut, Rhode Island, Carolina do Sul, Ca-

rofina do Norte e na Geórgia, que é o mais novo de todos

os estados, data de 1607 a 1733, isto é, principiou em
diíTerentes epocbas dentro das duas eras referidas, e por

consequência só poderemos considerar organisada a co-

lónia britannica no ultimo anno mencionado.

Os golpes mortaes que o feudalismo recebera de

Luiz XI e do cardeal de Richelieu, deviam necessaria-

mente concorrer para a liberdade do pensamento e maior

tolerância em matéria de religião, cuja reforma havia

com Luthero despontado na Allemánha no século xvi.

Da luta das idéas nasceu a guerra desapiedada e sem

tréguas; e o exclusivismo intolerante dos vencedores, foi

a causa motriz da emigração para o novo mundo.

Para isso concorreram, tanto os catholicos, que fugiam

da reforma dos protestantes, como estes que não admit-
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tiam a doutrina ortliodoxa nem queriam assistir á luta,

embora a dynastia dos Tudores tivesse adoptado o pro-

testantismo como religião do estado.

As revoluções em Inglaterra, e a i'epublica de Crom-

well vieram juntar o seu poderoso influxo ao desejo de

emigrar, que as discórdias promovidas pelas doutrinas

reformistas tinham feito desenvolver no espirito dos in-

glezes, já de si aventureiro, para se transportarem alem

do atlântico.

Os próprios protestantes, estavam na Gran-Bretanha,

divididos em dois campos— o dos defensores da Igreja

e o dos puritanos. Os primeiros sustentavam o throno, as

instituições e a religiãf) do estado ; os últimos eram re-

publicanos e, por todos os meios, tratavam de guerrear

o poder monarchico.

D'estas dissensões religiosas, nasceram partidos polí-

ticos, e por via de regra o descontentamento, o desejo

de abandonar o paiz, e de colonisar remotas e nascentes

regiões.

A este estado de cousas ajuntava-se também a inacti-

vidade dos soldados inglezes, cujos serviços se tornavam

pouco necessários na epocha de que tratamos.

A classe dos homens sem riquezas ou dos que, pela

prodigalidade, as haviam perdido, era então numerosa

na Gran-Bretanha.

James YI da Escócia, subindo ao throno de Inglaterra

com a denominação de James I, tinha unido as duas co-

roas ; mas de similhante advento não lhe resultara a for-

ça e a energia de que o seu caracter tanto necessitava.

Pelo contrario, aquelle monarcha, não havia cessado

de mostrar a maior fraqueza, querendo a todo o transe

manter a paz com os demais paizes, e evitar no interior

todo o motivo de discórdia.

O ensejo não podia ser melhor para afastar do reino

unido todos os aventureiros e descontentes.
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Fácil foi conceder um diploma de colonisaçao á pri-

meira empreza (pie o solicitou imii KJOG, três annos de-

pois da ascensão de James I ao throno de Inglaterra.

Ghamava-se ella «companliia de Plymoutli» e era compos-

ta dos seguintes principaes membros : Tliomas Hanham,

sir John e Raleigh Gilbert (ílllios de sir Humphrey Gil-

bert), William Parker, George Popham, sir John Popham

e sir Fernand Gorges.

O território a que os inglezes se julgavam com direito

na America do Norte, comprehendia toda a extensão

desde Cape-Fear (Gabo do medo) na Garohna do norte,

até Halifax na Nova Scotia, sem limites estabelecidos

para o interior do paiz.

Dividia-se em dois districtos : chamava-se o primeiro

Virgínia do Norte e estendia-se desde as proximidades

de New York, correndo para o norte até ás actuaes fron-

teiras do Ganadá, incluindo toda a região que mais tarde

se ficou denominando Nova Inglaterra.

Á companhia de Plymouth cedeu a Gran-Bretanha o

districto mencionado.

O outro compunha-se dos terrenos desde a entrada do

rio Potomac ao sul do paiz, até Gape Fear, e ficou deno-

minando-se Virgínia do Sul. Foi cedido á «companhia de

Londres», organisada entre os habitantes d'aquella capi-

tal, cujos principaes nomes a historia registrou, e são os

seguintes: Sir Thomas Gates, sir George Somers, Ri-

chard Hakluyt (historiador) e Edward Maria Wingfield,

que mais tarde foi o primeiro governador da Virgí-

nia.

A carta patente, ou constituição que o rei de Ingla-

terra outorgou ás duas referidas companhias, deixava

lodos os privilégios á metrópole, e impunha sérios deve-

res aos colonos, os quaes, se por um lado deviam pagar
a quinta parte do producto liquido das minas que explo-

rassem, poi" outro não tinham o direito de nomeação
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para os empregos públicos, nem podiam exercer fiincçâo

alguma executiva ou legislativa.

Estes poderes residiam em um conselho de sete mem-
bros nomeado pelo rei. sujeito a outro conseljio supremo

existente em Inglaterra, que exercia uma geral superin-

tendência sobre o governo das colónias, debaixo da ju-

1'isdicção do monarclia.

A companhia de Plymouth nâo foi bem succedida e to-

dos os seus esforços falliaram. A de Londres enviou, em
dezembro de ICOO, três navios com uns cem emigrantes

commandados pelo capitão Christovâo Newport. para o

fim de colonisar a ilha de Roanoke nas soiuuh de Pam-

lico e Albemarle.

A expedição, anteriormente referida de Bartholomeu

Gosnold, não tinha os elementos próprios para realisar o

fim a que se destinava. Levava poucos agricultores e ope-

rários, e superabundava em ociosos e dissolutos.

O capitão Newport só chegou ás costas da America em
abril do anno seguinte, 1607; mas em vez de se diri-

gir ao porto do seu destino, foi forçado, por um tempo-

ral, a entrar na bahia de Gliesapeake, onde encontrou

seguro ancoradouro. Em honra dos íilhos de James I, os

dois cabos, na entrada da referida bahia, foram denomi-

nados Carlos e Henrique.

O rio ficou chamando-se James em homenagem ao mo-

narcha de Inglaterra, e o local que escolheram para capi-

tal, umas cincoeiUa milhas no interior, teve o nome de

Jamestown.

John Smith, o mais hábil de todos quantos compunham

a expedição, e de quem já falíamos, havia sido preso pe-

los seus companheiros na falsa suposição, produzida por

mesquinhas invejas, de que pretendia assassinar o con-

selho, usurpar o governo, e fazer-se proclamar rei.

Todavia, na carta de prego que encerrava a nomeação

do conselho, encontrou-se o nome de Smith, e a accusa-
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cão ficou de nenhum eíTeito. porque infundada era a base

em que assentava.

John Smith tomou puis assento no conselho; e Edward

Maria Winiifield foi escolhido pai-a ])resi(iente.

Christovão Nevvport e John Sniilli, acompanhados de

alguns emigrantes, suWramorio, que, comojáíica dito,

tinha recebido o nome de James, até ao local onde hoje

existem as cascatas de Richmond, e visitaram o impera-

dor Powhatan, chefe de umas vinte ti'ibus confederadas,

incluindo os Accohannocks e Accomacs nas praias occi-

dentaes da bahia Ghesapeake.

Powhatan, ou chefe sachem, era considerado amigo dos

inglezes, e, emquanto existiu, os europeus nâo íbram

hostihsados; mas em 1622 e 1644, depois da sua morte,

as tribus confederadas tentaram exterminar os inglezes.

Foram subjugadas no ultimo dos annos referidos, e desde

aquella epocha começaram a diminuir por tal modo em nu-

mero de indígenas que não se acredita que hoje exista

um só representante d'ellas: o seu dialecto perdeu-se

totalmente com o decorrer dos tempos.

Powhatan era um homem de habilidade e impunha o

maior i'espeito ás tribus que o reconheciam como chefe.

Os inglezes voltaram a Jamestow^n completamente sa-

tisfeitos do bom acolhimento; e tornando-se necessário

obter mais provisões como animar a emigração, Newport

partiu com esse fim para Inglaterra em junho de 1607.

Mas se Powhatan se sentia inclinado a estimar os eu-

ropeus, nem todos os indígenas assim pensavam, e os

colonos presentiam as hostihdades que os estavam es-

perando. Alem d'isso as provisões iam escasseando e as

febres dos pântanos haviam reduzido a metade o nume-

ro dos emigrantes.

Gosnold tinha sido uma das victimas : e o presidente

do conselho, Wingfield, não tendo bastante coragem

pa^ra esperar a morte, dispunha-se a fugir para as índias
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Orientaes quando a colónia o depoz do logar e se voltou

para Smitb. a quem conferiu todos os poderes.

RatchilTe, que havia sido por pouco tempo o successor

de Wingfield,, nâo se mostrou á altura do encargo, e fez

com que Smith fosse escolhido definitivamente.

A ordem foi restabelecida, os Índios foram compellidos

a fornecer provisões, e já não faltava a caça nem os ce-

reaes, quando, com a approximaçâo do inverno, Smith se

decidiu a fazer uma viagem de exploração nos territó-

rios circumvizinhos.

Desde aquelle momento, começaram para elle os epi-

sódios românticos, que se entrelaçam na historia dos Es-

tados Unidos. '

Smith tinha, em companhia de dois colonos, subido o

rio Chickahomminy para se entranhar nas vastas flores-

tas : ali os seus companheiros foram assassinados, e elle

capturado pelos indígenas.

Depois d'estes o haverem mostrado em algumas das

suas aldeias, levaram-n'oá presença de Opechancanough,

irmão mais velho do chefe Powhatan, que,julgando Smith

um ente superior, não attentou contra a sua vida, e fel-o

conduzir a Weroworomoco, no rio de York, hoje no con-

dado de Gloucester, Virgínia, onde se achava o impera-

dor seu irmão.

Ahi, tendo sido convocado um conselho dos chefes

mais elevados, foi Smith condemnado á morte.

Já as maças dos Índios se achavam suspensas sobre a

cabeça do infehz, quando Pocahontas, uma creança de

doze annos de idade, filha favorita do imperador, cor-

reu junto de seu pae, e lançando-se sobre o captivo, so-

licitou que lhe poupassem a vida.

Powhatan annuíu, e Smith foi conduzido para James-

town por uma guarda de indígenas, e ali posto em li-

berdade.

Tinha estado ausente cerca de trinta e cinco dias e o
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seu captiveiro serviu-lhe de muito, porque durante elle

adquiriu bastante conhecimento do caracter dos Índios,

dos recursos do paiz, e obteve a benevolência de alguns

chefes com os (juacs contrahiu boa amizade.

Infelizmente, pela capacidade moral de John Smith,

nâo se podia medir a dos seus subordinados.

Quando elle voltou a Jamestown tudo ali era desor-

dem : dos colonos só restavam vivos uns quarenta, e

grande parte d'estes mesmos, preparava-se para fugir

em pequenos barcos, com destino ás índias orientaes.



Nos priíicipios de 1608 chegou Ghristovao Newport

com cento e vinte colonos e provisões.

Os novos emigrantes não eram melhores do que os an-

teriores : na maior parte ociosos e aventureiros, não sa-

biam nem queriam dedicar-se ao cultivo das terras. Uma
única ambição os dominava— a sede do oiro. Como al-

guns ourives faziam parte da nova expedição, Newport

empregou-os em explorar vários terrenos onde suppu-

nha haver minas de oiro, e, carregando o seu navio de

productos de nenhum valor, fez-se de vela para Inglater-

ra na convicção de que possuia consideráveis riquezas.

John Smith, porém, melhor avisado, não abandonava

a empreza da exploração. Com prudentes conselhos ten-

tou convencer os aventureiros que estavam sob as suas

ordens, da necessidade de se dedicarem á agricultura,

único meio de colonisar e engrandecer o solo ; mas as

sabias advertências de que usou foram infructiferas, col-

locando-o na dura situação de deixar os emigrantes en-

tregues aos seus próprios erros, e de continuar na explo-

ração do paiz para não perder a sua natural actividade.

Cheio de desgostos, saiu de Jamestown e subiu o rio

Potomac até ás cascatas onde mais tarde se edificou a

cidade de Washington.

Percorrendo os territórios, que foram depois a origem

da cidade de Baltimore, subiu o rio Susquehannah até o

formoso valle de Wyoming, penetrando nos domínios da

tribu conhecida pela denominação de «Cinco nações», e

estabeleceu relações de amisade com os indígenas.
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No decurso de Ires iiiezcs iicivori-en alijiiiisceiílos de
Jeguas e levantou um ma|)));i. (jiic lúmUi hojV ,'. admirado
nos arclvivos da Graii-lírelaiilia. ponjue dVllc se exlralii-

ram iniportantes elemeuíos para a liisíoria primiliva do
novo mundo.

Em remuneração de seus serviços, John Smith, quan-
do voltou da excursão, foi feito presidente da colónia.

Por esta epocha, setembro de 1608, Ghristovão New-
port chegava da Europa, conduzindo mais setenta emi-
grantes, dos quaes o novo presidente pôde (aindaque
em mui pequena escala) tirar algum proveito para a

agricultura. Gomtudo, no fim de dois annos, e quando a

colónia já contava uns duzentos homens, apenas quaren-
ta acres * de terreno se achavam cultivados.

Os productos do solo não eram suíficientes para ali-

mentar todos os europeus, que se viam obrigados a soc-

correr-se da industria dos indígenas. Por isso, a compa-
nhia de Londres, vendo quão pequenos resultados alcan-

çava no fim de tanto tempo, solicitou e obteve uma nova
provisão, de 2 de junho de 1609, conferindo-lhe mais
privilégios, por forma que o districto da Virgínia do sul

foi augmentado e o supremo conselho investido no direi-

to de preencher, por nomeações da sua escolha, as va-
caturas que occorressem no seu grémio, podendo tam-
bém nomear governadores com poderes quasi descri-

cionarios.

A vida e a propriedade dos colonos ficaram, por aquel-
la provisão, á disposição do supremo conselho, do mes-
mo modo que uma parte dos seus lucros e interesses.

Pela referida provisão foi dada a nomeação de gover-
nador da Virgínia, por toda a vida, a lord de la Warr,
do qual mais tarde, em reconhecimento dos seus servi-

J Medida agraria ingleza que contém 400'",470 quadrados, ou
40 ares e 47 centiaros.
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ços, tomaram o nome o rio e o estado da União «Dela-

ware».

Christovão Newport, acompanhado de Sir George So-

mers, Sir Thomas Gates, e do vice-governador, tornou a

sair em jmiho de,1609, de Inglaterra para a America,

commandando nove navios com mais de quinhentos emi-

grantes e uma grande quantidade de animaes domésti-

cos, taes como cavallos, porcos, carneiros, cabras, galli-

nhas, etc.

Os commissarios, que acompanhavam Newport deviam

governar interinamente a colónia até á chegada de Dela-

ware, mas um forte temporal dispersou a pequena frota,

por modo que o navio que conduzia aquelles funcciona-

rios naufragou nas ilhas Bermudas. Sete embarcações

conseguiram entrar o rio James a salvamento.

Uma grande parte dos novos emigrantes compunha-se

de criminosos, que julgavam assim escapar á punição que

os esperava no paiz natal.

Começaram, pois, commettendo toda a qualidade de

malvadez, julgando que, na ausência do governador e do

seu immediato ou secretario, a colónia estaria á mercê

dos seus caprichos e maus instinctos.

Ainda mais uma vez Smith, na qualidade de presiden-

te, pôde conter as demasias dos colonos, até que no

outomno seguinte, um accidente que o ia matando, com-

pelliu-o a sair para Inglaterra, deixando a sua auctori-

dade entregue a George Percy, irmão do duque de Nor-

thumberland.

Assim que os colonos se sentiram livres do jugo do

homem que mais respeitavam, o freio que os continha

quebrou-se, e entregaram-se a toda a qualidade de ex-

cesso, consumindo em pouco tempo os depósitos de pro-

visões, que os índios nâo quizeram mais renovar depois

da partida de Smith. de quem eram verdadeiros affei-

çoados.
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O resultado não se íez espei'ai'. Yeiíi bieveinente a

fome assignalar uma terrível epocha no inverno de 1610.

Os emigrantes que, em busca de alimento,, entravam nas

fronteiras dos indígenas, eram assassinados. E por ulti-

mo, teriam todos sido victimas de uma carnificina geral,

se Pocahontas (a creança que já havia salvado Smith), em
uma noite tempestuosa, nâo tivesse ido a Jamestown

denunciar a conspiração, pondo, com o seu aviso, a coló-

nia ao abrigo de uma surpreza.

As consequências da vida dissoluta, á qual os colonos

se haviam entregado, manifestavam-se por uma maneira

horrível. A morte, por golpes repetidos, fulminava a

colónia que, composta de quinhentas pessoas tinha sido

reduzida a sessenta seis mezes depois da partida de

Smith.

No entretanto os commissarios do governo, naufraga-

dos nas ilhas Bermudas, não podendo ali permanecer

pela absoluta carência de provisões, tinham construído

um tosco e simples barco, em que se embarcaram e par-

tiram para o continente americano, chegando á Virgínia

em junho de 1610.

Sir Thomas Gates, em presença dos horrores que en-

controu, decidiu partir immediatamente para a Terra-

nova e distribuir os emigrantes pelos navios ínglezes

que aU estavam occupando-se da pesca do bacalhau.

Foi pois abandonada a nascente povoação de James-

town, e os emigrantes que ainda restavam partiram para

Hampton-Roads. Inesperadamente, porém, na manhã

seguinte chegava lord Delaware com provisões e mais

colonos, e Jamestown, que na véspera havia sido entre-

gue aos índios, voltava de novo á posse dos europeus.

Por algum tempo lord Delaware, que era honrado e

prudente, administrou a colónia por modo que a fez

prosperar; mas, sentindo-se doente, e faltando-lhe os re-

cursos médicos resolveu partir para Inglaterra em mar-
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ro de Itíll, deixando o governo entregue a Percy, que

já tinha administrado a colónia como successor de John

Smith.

Veiu depois sir Thomas Daie com provisões e tomou

conta do governo, impondo o regimen da lei marcial.

Lord Delaware, tendo-se restabelecido, saiu mais tar-

de de Inglaterra para a Virgínia, afim de retomar o seu

posto, mas, accommettendo-o a morte durante a viagem,

não chegou ao seu destino.

No outomno do mesmo anno voltou sir Thomas Gates

com seis navios e trezentos colonos, mais morigerados

do que era costume enviar para a America.

Sir Thomas Gates entrou nas funcções de governador,

e sir Thomas Dale emprehendeu uma viagem de explo-

ração, pelo rio James, com o fim de edificar novos estabe-

lecimentos coloniaes nos sitios próximo dos terrenos onde

hoje se acham edificadas as cidades de Richmond e de

Gity-point.

A agricultura era exercida em commum por todos os

colonos : os productos entravam em celleiros communs

;

e por esta forma os ociosos e indolentes eram os que

mais aproveitavam dos esforços e das canseiras dos com-

panheiros activos e trabalhadores.

Bem depressa se conheceu que era preciso estabele-

cer differente systema, e foi deliberado que a cada ho-

mem se concedesse um certo espaço de terreno para o

cultivar em seu próprio interesse; esta medida produziu

magníficos resultados para corrigir os defeitos da explo-

ração em commum.
Ao progresso da colonisação vieiam juntar-se novos

privilégios para a companhia de Londres, que em 22 de

março de 1612 obtinha uma terceira provisão, pela qual

era abolida a supremacia do monarcha nos actos admi-

nistrativos da colónia, e extincto o conselho supremo,

dando-se á companhia auctoridade para, na qualidade de
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assembléa democrática. jiioiiiiiJiiar as leis c eleger os

empregados respedivos.

Apesar da Virgínia em U)13 contar já uns mil resi-

dentes inglezes, a metropolejulgou prudente não conferir

aos colonos os direitos politicos, de sorte que não tinliam

elles voto de qualidade alguma, nem eram ouvidos na

escolha dos homens que compunham o seu governo.

Em abril de 1613, deu-se um acontecimento, que mui-

to influiu na paz e amisade entre indígenas e colonos.

Desde a partida de John Smith que Powhatan não tinha

deixado de estar em mais ou menos hostilidades com

os europeus. Sua filha, Pocahontas, ia frequentes vezes a

Jamestown para offerecer vários presentes aos inglezes,

de quem a joven indiana se havia tornado muito aífeiçoa-

da. O capitão Argall, pirata e commandante de outros de

igual profissão, com o pretexto de obter certas conces-

sões do chefe indio, raptou-lhe Pocahontas, conduzindo-a

a bordo do seu navio para a colónia, onde haviaum joven

inglez do nome de John Rolfe, procedente de uma famí-

lia respeitável. Pocahontas inspirou-llie a principio todo

o interesse, aponto que elle a foi instruindo na civilisação

fi nos preceitos da rehgião christã.

A indígena, que, por um d'estes phenomenos do cora-

ção humano, havia sido sempre protectora dos colonos,

aprendeu com intelligencia as máximas salutares do seu

preceptor, e entregou-lhe o coração, que Rolfe já ambi-

cionava.

Powhatan não tinha querido acceder ás exigências do

capitão Argall, quando lhe pedira o valor do resgate de

sua filha, mas gostoso consentiu em dal-a como esposa

ao joven inglez.

Pocahontas recebeu as aguas do baptismo e, na pobre

e pequena igreja da colónia, foi ligada aos destinos de

Rolfe.

O chefe indio, cujos aidentes desejos eram os de ex-
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terminar todos os colonos, ficou desde então seu fiel al-

liado.

Pocahontas foi esposa virtuosa e mãe dedicada.

Pretendem que algumas das principaes famílias da

Virgínia, descendem da alliança do joven colono e da

princeza indiana.

Depois dos acontecimentos que acabamos de narrar, os

estabelecimentos coloniaes começaram a desenvolver-se

regularmente, aindaque lhes faltava o permanente bem
estar da família, porque os emigrantes viviam na espe-

rança de adquirir riqueza e de voltar ao paiz natal, onde

os esperava a sociedade de seus parentes e amigos.

Sir Thomas Gates voltou a Inglaterra em março de

1614, deixando o governo entregue a sir Thomas Dale,

que por espaço de dois annos administrou a colónia com

intelligencia, entregando-a, na occasião da sua partida,

a George Yeadley, vice-governador.

A cultura do tabaco tomou então grande desenvolvi-

mento, tornando-se o principal artigo de industria, e ser-

vindo mesmo aquelle producto de moeda corrente nas

transacções da colónia.

É sabido que esta planta, oriunda da America, onde

os Índios faziam uso d'ella no tempo da descoberta, foi

introduzida na Europa em 1518 por Gortez, que enviou

algumas sementes de tabaco ao imperador Carlos V.

Diz-se que foi na ilha de Tabago, no golfo do México,

onde, pela primeira vez, os hespanhoes tiveram conheci-

mento da planta, cujo uso mais tarde se tornou universal.

Nem os éditos de James I, em 1604, prohibindoouso

do tabaco em Inglaterra ; nem a excommunhão do papa

Urbano VIII, no anno de 1624, contra os padres que to-

mavam rapé durante os officios divinos; nem mesmo a

prohibição de Amurat IV, impondo no império ottomano

a pena de mulilação do nariz e dos beiços aos que fizes-

sem uso do tabaco, pôde influir no geral desenvolvia
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mento do consumo desta planta. A America faz d'ella

um dos seus primeiros commercios, e os Estados Unidos

cultivam-n'a desde a epoclia a que nos referimos no pre-

sente capitulo.

Hoje os Estados do Sul, e com especialidade a Virgínia,

Maryland, e o Kentucky, fornecem e dão nome a varias

qualidades de tabaco que se consomem quasi universal-

mente.

Em 1617, o capitão Argall— o mesmo que enlevara

Pocaliontas—havia sido eleito vice-governador ; mas o

seu mau caracter tornou-o aborrecido do povo.

Coube depois a vez a GeorgeYeardley de ser nomeado

governador em 1619, e desde esse anno data, por assim

dizer, a autonomia da Virgínia.

A lei marcial, e o serviço feudal a que os residentes

eram obrigados á entidade colónia, foram abolidos.

O estabelecimento colonial ficou dividido em onze cír-

culos eleitoraes, devendo cada um d'elles eleger dois ci-

dadãos (burgesses), representantes, que tinham o direito

de discutir todas as leis concernentes á colónia. Entre-

tanto taes leis não podiam ser executadas sem a previa

sancção da companhia residente em Inglaterra.

Esta medida, ainda distante do self-government, foi

devida a George Yeardley que, presentindo no povo,

confiado á sua auctoridade, evidentes desejos de liber-

dade, julgou que era chegada a occasião de crear uma
espécie de parlamento ou assembléa popular, onde os

negócios da colónia podessem ser apresentados e discu-

tidos, embora a execução das leis ficasse dependente da

suprema jurisdicção da companhia, cujo direito de veto

estava inherente á sua constituição.

Foi em Jamestown, e no dia 28 dejunho de 1619, que

pela primeira vez se convocou uma assembléa popular

no hemispherio descoberto por Ghrislovão Colombo.

A Virginia, berço da futura nação, organisava-se, e os
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seus habitantes já não eiam os levianos aventureiros pres-

tes a voltar á metrópole com os bolsos cheios rte oiro. A
pouco e pouco vieram chegando jovens inglezas destina-

das a partilharem o destino dos colonos, tornando-se

suas esposas.

No espaço de dois annos cento e cincoenta d'aquellas

jovens, que reuniam á formosura a honestidade, tinham

chegado á Virgínia.

Sentiu-se então a necessidade do bem-estar que só.

pôde provir da famiha

Como consequência, augmentaram as edificações ur-

banas e tomou maior desenvolvimento a agricultura.

Chegados á epocha em queuma parte do sul dopaiz en-

trou definitivamente na vida colonial, depois de vencer

os obstáculos e contrariedades que temos narrado, é for-

çoso agora retrocedermos alguns annos, e voltar a uma
epocha anterior, para descrever o que se passava em
outros pontos da futura nação.

Seguindo a ordem chronologica, do que se pôde cha-

mar nascimento dos estados, vamos tratar da importante

parte que coube á Hollanda na colonisação de New
York.



As descobertas de Henry Hudsoii tinham despertado o

génio aventureiro dos hollandezes,, nâo obstante todas

as precauções tomadas pela Inglaterra, que nao via sem

ciúme a concorrência de outras nações ao commercio e

colonisação do continente septemtrional da America.

Á companhia hollandeza das índias orientaes nao es-

capou a opportunidade de traficar, nas regiões que Hud-

son havia descoberto em nome dos Estados geraes da

HoUanda; e em 1610 alguns ricos negociantes de Ams-

terdam, ao mesmo tempo directores da referida compa-

nhia, fizeram expedir da ilha de Texel um navio carregado

de differentes mercadorias com o fim de commerciar,

principalmente em pelles, com os indígenas norte-ameri-

canos, nas margens do mesmo rio que Hudson acabava

de descobrir, e que ainda hoje conserva o seu nome em
substituição do de Mauritius, que lhe fora dado em honra

do principe Maurício de Nassau.

Adrian Block, o marítimo que primeiro passou o es-

treito de «Hell-gate» (Portas do inferno) no «East-river»,

fazia parte da expedição hollandeza, e foi elle quem, no

outomno de 1613, fundou as primeiras toscas choupanas

no sitio de Bowling-green, na parte mais inferior da ci-

dade de New York, lançando assim os primitivos fun-

damentos da grande metrópole commercial do novo

mundo.

Tendo-se queimado accidentalmente o navio de Adrian

Block, quando este com seus companheiros edificavam

as referidas habitações, foram obrigados a construir uma
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nova embarcação da madeira que então se encontrava

na ilha de Manhattan, conforme n'aquelles tempos se de-

nominava o solo onde hoje existe New York.

N'este navio se embarcaram., e na primavera de 1614

seguiram pela costa de Nahant.

O commercio da Hollanda começou a desenvolver-se

com a navegação do rio Hudson até umas sessenta lé-

guas pelo interior do paiz.

Os indígenas comprehenderam a conveniência da per-

mutação de seus productos por outros que até então

nunca haviam visto, e não foram por isso hostis á edifi-

cação de um forte e de um armazém nas proximidades

de Albany, onde nove annos depois se construiu uma ou-

tra fortaleza, que foi denominada Orange.

O primeiro forte tinha recebido o nome de Nassau.

A uma companhia de negociantes de Amsterdam ha-

via sido concedida uma provisão, em 1614, garantindo o

monopoho do commercio no novo mundo, pelo espaço de

três annos, desde Cape May (Gabo de Maio) até Nova

Scotia.

Os inglezes não perturbaram os seus concorrentes, e

a região occupada pelos hollandezes tomou o nome de

Nova Amsterdam.

Vendo a companhia, que o commercio progredia com

feliz resultado, tratou de renovar a provisão que lhe con-

cedia o monopólio: não o pôde conseguir, e em 16i21 os

estados geraes da Hollanda deram á companhia das Ín-

dias orientaes todos os poderes para colonisar a America,

desde Gabo Horn até á Terra Nova, c em Africa a zona ao

Gabo de Boa Esperança.

Foi só em 1623 que a companliia pôde começar, com

actividade, as suas operações, dedicando-se com prefe-

rencia ás regiões do rio Hudson onde já havia fluctuado

a bandeira hollandeza.

Gomo os inglezes já tinham construído algumas caba-
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nas nas margens da bahia de Massachusetts, a compa-

nhia tratou de estabelecer uma colónia permanente para

legalisar a occupaçâo do território.

Na primavera de 1G23 chegaram á America umas

trinta familias, pela maior parte compostas de protestan-

tes francezes que tinham fugido de França para Hollanda.

Foram estabclecer-se oito em Albany, hoje capital do

Estado de New York, e as outras atravessaram o rio que

separa New York de Brooklyn (East river) e ficaram re-

sidindo nos terrenos em que actualmente existe a parte

oriental da referida cidade de Brooklyn.

Assim se lançaram os primeiros fundamentos da coló-

nia hollandeza, da qual surgiu a imponente e grandiosa

cidade de New York, cuja riqueza rivalisa com as mais

antigas cidades do velho mundo.

Mais tarde, aquelle território foi erigido em província

e obteve a distincçâo de condado, como era uso prati-

car-se.

A Nova Amsterdam, nome com que então se denomi-

nou a grande sede commercial das duas Américas, caiu

em poder dos inglezes no anno de 1664, tomando n'essa

occasião o nome de York em homenagem ao duque d'este

titulo, que depois foi James II de Inglaterra.

Em 1673 voltou á posse dos hollandezes; mas no anno

seguinte os inglezes tornaram a apossar-se da cidade,

que só abandonaram em 1783 depois de proclamada a

independência.



A colonisaçao dos terrenos onde hoje florece o grupo

dos estados conhecidos pela denominação de Nova Ingla-

terra, foi a que se seguiu (se é que nâo a antecedeu,

como alguns historiadores pretendem) á que no ultimo

capitulo se refere ao estado de New York.

Se nos remontarmos ás tentativas feitas pela compa-

nhia Plymouth, já descriptas, veremos que em 1607 se

havia tratado de colonisar a região da Nova Inglaterra ; os

primeiros estabelecimentos, porém, só mais tarde foram

fundados, e a sua origem data da exploração do capitão

John Smith no anno de 1614.

Pouco tempo depois da companhia de Plymouth ter

obtido a sua provisão, o norte da Virgínia devia ser ex-

plorado por um navio enviado pela mesma corporação, o

qual não chegou ao porto do seu destino por haver sido

capturado por um cruzador hespanhol. Não tardou muito

que outro navio, commandado por Martin Pring, se lhe

seguisse, e chegasse á America, verificando que as nar-

rações da belleza e fertilidade do solo da Nova Inglaterra,

que Gosnold e outros tanto tinham apregoado, eram

perfeitamente exactas.

A tentativa de 1607 abortou completamente. Foi Geor-

ge Popham, que fazia parte da companhia de Plymoutli,

quem se dedicou áquella empreza, conduzindo para a

America cerca de cem emigrantes.

Desembarcando-os na entrada do rio Sagadahoc ou

Keunebeck (no Estado do Maine) edificaram algumas ca-

banas, das quaes só uns quarenta e cinco colonos se
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utilisaram, porque o resto volíoii no mesmo navio para

lnglatei'ra.

Estes mesmos iiâo foram nmilo felizes: o rigdr do in-

verno, mil ineenclio que consumiu os armazéns, os gelos

bloqueando-os de perto e o íallecimento do seu chefe,

tudo concoi'reu para que os pobres aventureiros perdes-

sem a força moral, e se vissem obrigados a voltar a In-

glaterra no anno de 1608.

O commercio com as tribus indianas não afrouxou ape-

sar d'isso, mas a idéa de colonisar foi abandonada por

alguns annos.

Só em 1614, como fica dito, é que o capitão John Smith

explorou as costas e o interior do paiz, ao qual deu o

nome de Nova Inglaterra.

Apenas acompanhado de oito homens, Smith percor-

reu toda a região alem do Gabo God, levantou um mappa,
tão exacto quanto o permittiam a sciencia da epocha e os

poucos meios de que podia dispor, e voltou á Europa
perto de um anno depois de ausência.

O nome de Nova Inglaterra, que o intelligente explo-

rador havia dado ás regiões que visitara, foi confirmado

e ainda hoje existe denominando um grupo dos estados

da grande republica.

Vem a propósito narrar um facto, ou para melhor di-

zer um crime, occorrido durante a expedição de Smith,

mas do qual a historia lhe não impoz a responsabilidade.

Hunt era o commandante de um dos navios da refe-

rida expedição, e sem o consentimento de seu superior,

'mas unicamente por impulso próprio, arrebatou vinte e

sete selvagens com o seu chefe, do nome de Squanto,

de quem mais tarde faltaremos.

Aquelles pobres filhos das florestas foram conduzidos

para Hespanha, e vendidos, a maior parte, como escra-

vos.

Alguns benévolos frades poderam evitar a venda de
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Squanto, e de um limitado numero de seus infelizes

companheiros, dando-lhes uma educação religiosa, para

os tornar missionários e proveitosos á propagação da fé

nas regiões do novo mundo.

Em 1615 a companhia dePlymouth quiz empregar John

Smith em maiores explorações para estabelecer uma co-

lónia na America ; mas o navio que conduzia a expedição

foi tomado por um pirata francez e conduzido para França

com toda a tripulação.

Smith pôde fugir para Inglaterra, onde, com o seu

génio emprehendedor novamente despertou a pouca

energia dos membros que constituiam a companhia de

Plymouth, e de outros indivíduos, de cuja ambição nas-

ceu a idéa de solicitarem do rei uma nova provisão que

lhes desse maior poderio no continente americano.

Smith foi elevado á categoria de almirante, e o rei,

depois de muitas hesitações, assignou, em 3 de novem-

bro de 1620, a provisão que se lhe pedia, concedendo a

exploração de todos os terrenos comprehendidos entre

40° e 48° latitude norte, isto é, cerca de um milhão de

milhas quadradas.

Todas estas concessões foram feitas a quarenta dos

mais poderosos e ricos habitantes do reino, que se en-

corporaram na companhia dePlymouth, debaixo da nova

denominação de conselho de Plymouth.

É preciso confessar, que este vasto monopólio conce-

dido a elementos heterogéneos, não podia produzir fa-

voráveis resultados. Apesar da alta posição em que, pela

maior parte, se achavam os membros do conselho de

Plymouth, a expeculação era o seu principal motor, e dif-

ficil seria que taes indivíduos se podessem dedicar ao

árduo trabalho de uma colonisação, que só mais tarde de-

veria dar profícuos interesses.

No mesmo anuo a que nos referimos, i620, uma coló-

nia de morigerados habitantes, que. fugidos de Inglaterra
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pela perseguição religiosa (Faquella epoclia, haviam bus-

cado refugio na Hollanda, foram para o novo mundo a fim

de ali se dedicarem livremente ao culto da sua religião

e aos suaves prazeres da familia.

De então data o estabelecimento dos puritanos na

America do Norte.

O licencioso Henrique VIII de Inglaterra tinha rom-
pido com a Igreja de Roma, porque o papa Júlio III não

consentirá em divorcial-o da rainha Gatharina de Aragão,

para elle poder desposar a formosa Anua Boleyn, que
mais tarde fez decapitar por adultera.

A paixão criminosa do monarcha e a firmeza do papa,

accenderam o facho da guerra religiosa.

Eduardo VI, seguindo a religião de seu pae, estabele-

ceu-a em principios mais liberaes, e fez com que se extre-

masse o campo entre lutheranos e calvinistas. Os pri-

meiros, menos afastados do culto catholico romano, não
admittiam a simplicidade da seita calvinista, cujos cos-

tumes, por irrisão, foram denominados puritanos.

Seguiu-se depois Maria I— Tudor— irmã de Eduar-
do VI, que restabeleceu a religião catholica e perseguiu
por tal forma os sectários do protestantismo nos cada-

falsos e nas fogueiras, que foi cognominada a «sanguino-
lenta».

Maria Tudor morreu em 1558 sem successão, cabendo
o throno a sua irmã Elisabeth, filha de Henrique VIII e

de Anna Boleyn. Bem depressa se restabeleceu de novo
a rehgião protestante; mas todos os esforços para unir
as magnificências do culto com a simphcidade do evan-
gelho, foram inúteis, e d'ahi resultou a luta contra os

puritanos, que terminou pelo acto do parlamento em 1 571

,

confirmando os trinta e nove artigos que fundaram a

Igreja de Inglaterra.

Os puritanos soífreram ainda maior perseguição do
que os próprios catholicos. p todas as suns esperanças

f.
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se voltaram para James I de Inglaterra e VI de Escossia;

foram, porém, completamente illudidos.

O monarcha, reconhecido em 1603 rei da Gran-Breta-

nha, fez tudo quanto era possivel para conservar a união

dos dois reinos ; mas era completamente hostil a todos

os que nâo fossem «conformistas».

Durante o primeiro anno do seu reinado, alguns cen-

tos de ministros do culto puritano foram presos ou exi-

lados.

Por três quartos de século durou a perseguição, ter-

minando pela victoria da Igreja anghcana.

A emigração para HoUanda foi uma das consequências

naturaes de todos estes acontecimentos.

Ali, as narrativas dos viajantes e dos descobridores

hollandezes na America do Norte, enthusiasmaram os

sectários da Igreja puritana, cuja vida austera atrahia o

respeito e protecção geral.

Nunca se extinguira o amor pátrio nos coraçcies dos

pobres foragidos, e essa nobre qualidade mais os recom-

mendava á estima de seus concidadãos.

Deliberaram pois enviar uma deputação a Inglaterra

no anno de 4617, para que a companhia de Plymouth

lhes desse a permissão de se poderem estabelecer ao

norte da Virgínia, e que o monarcha os deixasse ali, sem

perseguição, exercer o livre culto da sua religião.

Por esse modo se tornaria de vantagem para a metró-

pole a colonisação que elles promettiam emprehender, e

mais longe da Europa, a heresia de sua seita não pertur-

baria a crença dos fieis, quer catholicos, quer anglica-

nos.

John Carver e Robert Cushman compunham a com-

missão enviada pelos puritanos, e sir Edward Sandys

era o seu maior protector na Gran-Bretanha.

O capital para a expedição foi fornecido por alguns

negociantes de Londres, que se associaram com os emi-
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grantes debaixo de certas condições, em que os serviços

de cada individuo representava o valor de dez libras ester-

linas. No íim de sete annos todas as terras, edificações,

ou quaesquer proventos da industria colonial, deveriam
pertencer aos accionistas na proporção de seus respecti-

vos capitães. Por differentes circumstancias estas condi-

ções nâo foram levadas a effeito.

No verão de 1C20 uma parte dos peregrinos (assim

chamados os que então emigravam da Hollanda) embar-
cou-se de Delft-Haven para Inglaterra em dois pequenos
navios, cujos nomes e tonelagem a historia conservou:
ermi o May-flower, de cento e oitenta toneladas, e o
Speedwell, de sessenta.

A 5 de agosto do mesmo anno as duas referidas em-
barcações largaram de Southampton para a America;
porém contrariados os navegantes pelo mau tempo, fo-

ram obrigados a arribar, e só a 6 de setembro é que a

Mayflower pôde sair de Plymouth, conduzindo cento e

uma pessoas das que tinham saido da Hollanda.

Os annaes d'aquella epocha conservam os nomes dos
principaes peregrinos que se estabeleceram no estado
de Massachusetts. v

A veneração que inspirou aquelle laborioso e honrado
povo, atravessou por tal modo as gerações, que na ro-

tunda do capitólio em Washington se admira actualmente
uma grandiosa e magnifica copia do quadro de Weir, re-

presentando o «embarque dos peregrinos».

Depois de sessenta e três dias de uma tempestuosa
passagem, a May-flower ancorou em Cabo God; e os co-

lonos desembarcaram, tendo-se já previamente consti-

tuido em sociedade politica por meio de um commum
accordo, ou acto constitucional, assignado pela parte viril

da communidade. John Carver foi eleito governador.

Penosas e diíficeis foram as explorações feitas pelos pe-

regrinos nos desertos da Nova Inglaterra, antes que, em
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dezembro do já referido anno de 1620, se estabelecessem

perto da baliia de Massachusetts. O terreno estava com-

pletamente coberto de neve, mas nem por isso deixou

de ser o berço da primeira povoação ingleza no novo

mundo, á qual os seus fundadores deram o nome de

Nova Plymouth.

Um dos mais ardentes collaboradores do estabeleci-

mento colonial, foi Miles Standish, bravo militar que ti-

nha servido no exercito neerlandez. Pertenceu-lhe o

commando em chefe nas operações de guerra contra os

indígenas, e pela sua actividade e bravura o cognominou

a historia—heroe da Nova Inglaterra.— Seguiu depois

a magistratura por bastantes annos, fallecendo em 165C,

em Duxbury, no estado de Massachusetts.

As intempéries da estação e as privações que sobre-

vieram á nova colónia, produziram grande mortandade

nas fdeiras d'aquelles bravos emigrantes, e na prima-

vera de 1621 quarenta e seis tinham fallecido.

Taes foram as doenças, que houve occasiôes em que

poucos eram os individuos válidos capazes de trabalhar

ou de soccorrer os enfermos. Por um acaso da Provi-

dencia as tribus indígenas, molestadas por uma terrível

epidemia, nâo aggrediram os invasores, cuja extermi-

nação lhes seria fácil.

Chegou depois o verão e com elle também a saúde e

a coragem reanimou os restantes colonos. A caça e a pesca

encheram os seus provisórios armazéns; as choupanas

tornaram-se mais commodas ; e por fim novos emigran-

tes vieram partilhar os trabalhos e a gloria daquella co-

lónia, cujo destino devia ser tão prospero e tâo rico.

Os soífrimentos foram desapparecendo; a aridez do

solo teve que ceder perante a força de vontade do fu-

turo yankee-, e das florestas virgens e dos desertos insa-

lubres d'aquellas remotas regiões, brotaram as magnifi-

cas cidades que florescem no estado de Massachusetts.



Cabe agora tratar do modo por que se colonisoii o New

Hampshire, estado de pequena área comparativamente

com a de outros, que na Europa podiam constituir exten-

sos impérios.

Foi o capitão Smitii, de quem já falíamos anterior-

mente, o primeiro europeu que em 1614 visitou as cos-

tas marítimas do New Hampshire, entáo habitado pelos

indígenas Abenaquis.

Sir Ferdinand Gorges e John Mason (secretario do

conselho de Plymouth) tinham obtido em 1622 uma con-

cessão dos terrenos, comprehendidos entre os rios Mer-

rimac e Kennebec e pelo interior das florestas até ao rio

S. Lourenço, dando o nome de Laconia a toda esta re-

gião inculta e montanhosa na maior parte.

Uma colónia de pescadores estabeleceu-se ali no re-

ferido anno de 1622, e no seguinte, alguns outros proce-

dentes de Londres, foram também procurar fortuna,

firmando as suas residências no local onde se fundou a

cidade de Dover. Ainda assim, estas estações de simples

pescadores náo prosperaram nem serviram de base á

povoação que mais tarde se desenvolveu.

Foi em 1629 que o reverendo Wheelwright comprou

aos Índios os desertos entre os rios Merrimac e Piscata-

qua, fundando a cidade de Ex€ter, que hoje floresce pe-

las suas fundições e estaleiros de construcçáo. N'este

mesmo anno John Mason alcançou de sir Ferdinand Gor-

ges, a propriedade exclusiva de uma parte dos terrenos
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deiioiniiiadus Lacunia, aos quaes deu u iiuiiie de New

Hampshire, em consequência de haver elie sido governa-

dor de Postsmouth, no condado de Hanipsliire, em Ingla-

terra. Edificando ali uma casa no anno de 1631, por

igual motivo a sua residência se ficou chamando Ports-

mouth, e d'ella surgiu a cidade que actualmente encerra

uma laboriosa e crescente população.

Outros estabelecimentos coloniaes se pretenderam

fundar junto do rio Pistacaqua e ao longo da costa que

hoje pertence ao estado do Maine.

Onde, nos nossos dias, se admira a pittoresca cidade

de Portland, organisou-se uma empreza agrícola que se

denominou Ligonia ; mas os colonos que para ali foram

não sympathisaram com o regimen adoptado, e, assu-

mindo os seus livres direitos de constituição, declararam-

se debaixo da jurisdicção da provinda de Massachusetts,

no anno de 1652. Foi doeste território, que então se ele*

vou á categoria de condado, com o nome de Yorkshire,

que depois se formou o estado do Maine, do qual para

diante nos occuparemos.

James Yl, rei de Escossia, já em 1621 tinha concedido

a sir William Alexander (mais tarde earl of StirUngJ,

todo o território ao occidente do estado do Maine, com a

denominação de Nova Scotia ou New Scotland. A este

mesmo território o florenthio Verazzani, na viagem que

ah fizera em 1524, havia dado o nome de Acadie, que

parece ser o de que usavam os próprios indígenas.

Earl of Sterling nunca usou dos direitos que havia

obtido, nem tão pouco os seus descendentes.

Em Pemaquid Point estabeleceu-se uma colónia, que

por espaço de uns quarenta annos se conservou inde-

pendente: e do mesmo modo algumas casas de com-

mercio se fundaram até Machias, mas foram destruídas

nas lutas com os francezes que disputavam o domínio do

Canadá ; regulando-se assim os limites da Acadie até o
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local denoiíiiiiado Pemaquid Poiíit, a meia distancia do

rio Penobscot para o Kennebec.

Em 1641 os poucos e fracos estabelecimentos colo-

niaes de New llampshire foram encorporados na flores-

cente colónia de Massadmsetts, e d'ella licaram depen-

dentes até 1680, quando por ordem de Charles II de In-

terra se tornou então em provincia real debaixo da ju-

risdição de um governadoí' e de um conselho nomeados

pelo monarcha, e de uma camará de representantes

eleita pelo povo. É de então que data a autonomia do

New Hampshire, que em 170^ se proclamou indepen-

dente da metroi)ole, aggregando-se às demais provindas

britannicas, que formaram a republica dos Estados Uni-

dos da America.



A coloiiisação do Marylaiid data de 1634; foi devida à

emigrarão dos catholicos romanos da Inglaterra e da Ir-

landa, fugidos á peiseguição de James I, que se compra-

zia em aniquilar, se não podia converter pela força, to-

dos os súbditos que nâo pertenciam á sua religião.

Charles I, continuando a obra de seu pae, quiz impor a

nova liturgia estabelecida pelo arcebispo Land, e produ-

ziu tamanha irritação no povo, que foi essa a principal

origem de todos os acontecimentos que em 1649 o leva-

ram ao cadafalso.

Os puritanos, perseguidos, fugiam para a Hollanda,

porém o seu numero nâo deixava de augmentar, nem a

sua influencia afrouxava.

Os catholicos não tinham só que receiar a animosidade

dos conformistas; os puritanos, fortes como se haviam

tornado, ao passo que se defendiam dos anglicanos, ata-

cavam também os papistas, que, por este modo dupla-

mente aggredidos, volveram todas as suas aspirações

para as livres e desertas regiões da America, onde as

distancias e a occupação mateiial de todas as communi-

dades, eram uma salva-guaida á locubração dos espíritos

ociosos e fanáticos.

George Calvert, membro do conselho privado, inte-

ressado na companhia de Londres, e ministro d*estado

com James I, quando os peregrinos se prepararam a

emigrar para a America, havia abraçado o cathohcismo

(1624), demittindo-se de todos os seus cargos. Tentou

organisar um estabelecimento na Tei ra Nova, o que não
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pòdc levar a eítcito poi' causa das invasões dos fran-

cezes.

O seu caractci' leal e ciiTiuuspeclo luiuca lhe alheou

totalmente a estima e considei'a(;ão do monarcha, per-

mittindo-lhe conservai' a protecção real com a liberdade

de sua consciência.

Os seus serviços e a nobreza de taes sentimentos, fo-

ram recompensados com um pariato em Irlanda, e com

o titulo de lord Baltimore.

A provisão que obtivera de James I, em 1622, para fun-

dar uma colónia de catholicos na Terra Nova, não tinha

produzido resultado algum, pelas ditriculdades já referi-

das, provenientes das invasões francezas. Alguns annos

depois, em 1628, lançou as suas vistas para a Virgínia,

mas, encontrando ali a maior intolerância entre os habi-

tantes, dirigiu-as para as formosas regiões alem do rio

Potomac.

Os terrenos estavam desoccupados, eram férteis e re-

lativamente amenos, e lord Baltimore, não duvidando de

que ali acharia um abrigo para os seus correligionários,

solicitou uma concessão para fundar a sua colónia.

Pela dissolução da companhia de Londres, o territó-

rio, n^aquella parte do paiz, havia devolvido á posse ab-

soluta do monarcha, então Charles I, que foi prompto em
acceder aos desejos de lord Baltimore.

Mas a morte veiu surprehender o nobre emprehende-

dor, e foi seu íilho Cecil, segundo lord Baltimore, quem
se utilisou do favor régio em 20 de junho de 1632.

Em homenagem á rainha Henriqueta Maria, irmã de

Luiz XIII de França, que professava a religião catholica,

a província ficou denominando-se Maryland (terra de Ma-

ria).

Passa como certo, que fora o próprio primeiro lord

Baltimore, quem escrevera o acto de concessão dos ter-

renos no Maryland, que se estendiam ao longo de ambas
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as margens da bahia de Chesapeake, desde 30° até 45"^

latitude norte.

A provisão de que tratamos era a mais liberal que se

havia concedido com respeito ao proprietário e colonos

;

concedia completa independência entre a coroa e o go-

verno da província, e ampla liberdade para todas as re-

ligiões christâs. O rei nao tinha a faculdade de estabele-

cer impostos, nem as leis da metrópole podiam ser exe-

cutadas sem terem previamente obtido a sancção da

'! maioria dos colonos livres ou de seus deputados.

Foi em dezembro de 1633, que os primeiros emigran-

tes, pela maior parte catholicos, saíram para a America,

onde chegaram em março do anuo seguinte.

Leonard Galvert, irmão de Cecil, segundo lord Balti-

more, commandava esta partida e fôra investido do ti-

tulo de governador.

Subindo o rio Potomac até Mount Yernon, desceram a

corrente até á foz, desembarcando num pequeno esteiro

ou braço do rio Chesapeake : compraram aos Índios a

^T povoação Yoacomoro, á qual deram o nome de Saint

Mary.

Para obter a benevolência dos indígenas, Galvert fez-

Ihes vários presentes de vestuário, facas e instrumentos

^ agrícolas, e por tal modo os emigrantes captivaram a sua

amisade, que as indianas lhes ensinaram a manipular o

milho, até então desconhecido dos europeus, segundo al-

guns auctores, aindaque Bouillet no seu Diccionario das

sdendas, letras e artes aííirma que já d'elle havia conhe-

cimento em França no tempo de Henrique II, cujo rei-

nado começou em 1517.

Os colonos do Maryland pouco soíTreram da intempé-

rie das estações, em comparação com os outros coloni-

sadores vizinhos.

Tiveram também a fehcidade de chegar a tempo para

cultivar o solo logo que desembarcaram, e o clima,
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continuando então sem niaioi' rigoi', favoreceu-os nas se-

guintes estações.

Alem d"isso, os habitantes da Virgínia forneciam aos

recemchegados as carnes e outros productos de primeira

necessidade, como igualmente os protegiam dos indíge-

nas.

A 8 de março de 1635 foi convocada a primeira as-

sembléa legislativa, sob a inspiração dos princípios mais

democráticos, porque todos os homens livres tinham o

direito de votar.

Entretanto, conhecendo-se que o progressivo augmen-

to dos colonos tornava aquelle systema impraticável, em

1639 estabeleceu-se um governo representativo, tendo

o povo o direito de nomear um numero indeterminado

de delegados. A primeira assembléa tinha definido os di-

reitos do povo e os dos proprietários, tomando as neces-

sárias providencias para assegurar aos colonos todas as

liberdades de que gosavam os habitantes em Inglaterra.

Em 1631, três annos antes do desembarque dos ca-

Iholicos, um William Clayborne havia obtido do rei a

l)ermissão de commerciar com os indígenas. Deu isso

logar a que se tivessem edificado, na região que depois

se chamou Maryland, alguns estabelecimentos commer-

ciaes, com certa antecipação á chegada dos colonos con-

duzidos por Galvert. De todos aquelles estabelecimentos

a historia apenas nos dá noticia de dois; era um em

Kent-Island, correspondendo do lado opposto a Annapo-

lis, e o outro onde hoje existe a povoação de Havre de

Grace, na foz do rio Susquehannah.

William Clayborne não quiz reconhecer a auctoridade

de lord Baltimore, e, appellando para o povo, que eUe

dominava, reuniu uma força nas praias occidentaes do

Maryland, seguindo-se em maio de 1635 um combate

com os colonos catholicos. As forças de Clayborne foram

feitas prisioneiras, e elle próprio teve que fugir para a



92

Virgiiiia. Declaiadu ciimiiioso de traição, e enviado

para Inglaterra a fim de ser processado, os seus bens

foram confiscadas peia auctoridade da coionia.

A metrópole absolveu-o dos crimes que lhe eram impu-

tados, e Glayborne, voltando á America, promoveu uma
outra rebelliâo, destruindo então o governo constituído.

Felizmente este estado de cousas nâo durou muito ; de

novo o paiz passou á auctoridade legal, e a paz e pros-

peridade voltaram á pacifica e laboriosa coionia.



Connecticut, de cuja coloiiLsaçâo vamos tratar, de-

riva a sua denominação da orthographia ingleza, na pa-

lavra indiana Quon-eh-ta-cut, que significa o rio comprido.

Provém talvez este nome de haver sido explorado o

mesmo rio em 1614, por Adrian Block, até o sitio onde

mais tarde se edificou a cidade de Hartford. Deu-lhe elle

o nome de Fresh water river (Rio de agua doce).

Pouco depois, alguns commerciantes hofiandezes per-

correram as suas margens para traficar com os Índios,

mas em vez de procederem com probidade, fizeram pri-

sioneiro um chefe indígena para exigir o resgate de 140

braças de wampumS que foram satisfeitas.

Por este motivo os selvagens começaram logo a hosti-

lisar os hollandezes, que se viram obrigados a edificar

um forte perto de Hartford, que ainda hoje se denomina

Diitch point. Os Índios mais tarde reconciliaram-se com

os europeus, e o forte foi a final abandonado.

Pelo anno de 1627 os hollandezes estabelecidos em
Nova Amsterdam principiaram o commerciar com os co-

lonos puritanos de Massachusetts. O fim real d'estas re-

lações nâo era simplesmente o commercio, mas sim o

firme propósito de lançar os primeiros fundamentos na

colonisaçâo do valle do Gonnecticut.

Peter Minuit, governador de Nova Amsterdam, preve-

niu os puritanos de que lhes convinha abandonar as ter-

1 Espécie de búzio que corre como moeda entre os Índios.
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ras incultas da bailia de Massachusetts e estabelecerem-

se nos férteis terrenos de Fresh water iiver.

Entretanto, em 103 1 , um chefe indio da tribu Mohegan,

que vivia ao longo do rio Hudson, acliando-se em guerra

com um ramo da mesma tribu conhecido pelo nome de

Peqtwds, e que habitava a parte oriental do Gonnecticut,

entendeu que lhe convinha estabelecer uma poderosa

barreira entre si e os seus inimigos. Por esse motivo

aconselhou os colonos inglezes para que depressa se

apoderassem do valle do Gonnecticut.

Os puritanos comprehenderam facilmente o que se

pretendia fazer, e hesitaram em abandonar aquella re-

gião.

Por outro lado, no anno seguinte, 1632, Winslovv, go-

vernador da colónia de Plymouth, visitando aquella parte

do paiz, ficou enthusiasmado com a sua fértil apparencia

e resolveu dirigir para ali toda a emigração que fosse

possível.

Mas já em 1630 o conselho de Plymouth tinha conce-

dido o Gonnecticut a Earl de Warwich que, pela sua

parte, um anno depois, havia transferido o seu direito a

lord Say-and-Seal, Idrd Brooke, John Hampden e ou-

tros. Os limites d'este território eram, pelo occidente, o

rio Narraganset, e ao oriente (como todas as provisões

de então), o oceano Pacifico.

Os hollandezes aperceberam-se da idéa dos colonisa-

dores inglezes, e, vendo que corriam o risco de tudo per-

der, compraram aos Índios os terrenos nas proximidades

de Hartford, e concluíram a fortaleza onde collocaram

alguns canhões, na intenção de obstar a que os seus ri-

vaes subissem o rio.

Passava-se isto em 1633; em outubro do mesmo anno

chegava ao rio Gonnecticut uma partida de escolhidos

colonos, debaixo do commando do capitão Wilham Hol-

mes, que havia recebido instrucçôes para organisar um
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estabelecimento agrícola. Os hoUaiidozes tentaram ag-

gredir os recemchegados na occasião em que navegavam

pelo rio; elles porém avancai'am som receio e íoram des-

embarcar no sitio de Wiiidsoii, onde armaram uma casa

que haviam trazido empeças separadas no mesmo navio

que os conduzira.

A colónia do capitão Ilolmes ia prosperando, e já tinha

dois annos de existência quando, no outomno de 1635 uns

sessenta puritanos saídos do Massachusetts tentaram

juntar-se-lhe. Viajavam elles com mulheres, crianças,

e até com o gado que possuíam, caminhando vagarosa-

mente, a ponto de serem surprehendidos pelo inverno

na occasião em que chegavam ás margens do rio Gon-

necticut. que já estava completamente gelado. Um pe-

queno navio, que os devia soccorrer de provisões, tinha

naufragado, e o próprio gado que conduziam havia mor-

rido, na maior parte; de sorte que se os índios fossem

liostis, nenhum d'aquelles pobres aventureiros teria es-

capado. Muitos embarcaram para Boston, e os que—
mais corajosos—

,
persistiram em ficar, foram soccorri-

dos na seguinte primavera, e conseguiram edificar uma

casa em Hartford.

N'esse anno, 1636, organisou-se, n'aquena nascente

povoação, o primeiro governo e tribunal.

Um filho do governador Winthrop, chamado Hugh Per

ters, acompanliado de Henry Vane, e ambos na qualidade

de commissarios enviados ao proprietário do Gonnectir

cut, tinham por aquella epocha chegado a Boston, vindos

de Inglaterra, com instrucções de construir uma fortaleza

na foz do rio, a fim de dar força aos colonos que ali se

deviam estabelecer.

De facto o forte foi edificado, e ao estabelecimento co-

lonial deram o nome de Saybrook, em homenagem aos

dois lords a favor dos quaes a provisão se havia conce-

dido.
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Os hollândezes tentaram desalojar estes colonos, mas

os seus esforços nâo obtiveram resultado algum.

Foi também em junho de 1636 que cerca de cem cor

lonos, acompanhados do reverendo Thomas Hooker e de

outros padres protestantes, saíram de Dorchester e de

Watertown, nas vizinhanças de Boston, e se dirigiram

para o valle do Connecticut.

Viajavam a pé e sustentavam-se do leite de seus reba-

nhos, que conduziam através das florestas, dos panta-

nas e dos desertos, tendo por guias uma bússola e a for-

ça de suas vontades.

Em junho chegaram ás margens do Connecticut, esta-

belecendo-se alguns em Hartford, outros em Wethers-

field, e os restantes umas seis léguas mais longe, em
Springfield.

Por este modo se achavam então fundados uns cinco

estabelecimentos industriaes inglezes nas margens do

rio Connecticut.

Nâo tardaram, porém, as hostilidades dos Índios. A
tribu Pequod não via com indiíferença as relações dos

brancos com as tribus suas inimigas dos Mohegam e dos

Narragansets, e como preludio de ataques mais sérios,

foi roubando algumas creanças, matando os homens que

eram encontrados sós nas florestas, e praticando outros

actos criminosos. Os índios de Block-Island (ilha que está

na extremidade oriental do Connecticut, e era então

habitada por numerosos selvagens), afliaram-se á tribu

Pequod e capturaram um navio mercante saído de Mas-

sachusetts, roubando e assassinando o capitão.

Primeiro a defeza, e mais tarde a aggressão dos colo-

nos, não fez senão exesperar a tribu Pequod, que se alhou

á dos Narragansets com o propósito de, ambas reunidas,

exterminarem os europeus.

N'essa diíTicil conjunctura valeu de muito Roger Wil-

liams que, victíma da intolerância dos puritanos por ne-
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gar o (lii^oilo dos ningislrados civis sobro as ('oiiscicn-

cias dos fieis, e por desconhecer a avicloiidade do rei

sobre os terrenos que pertenciam aos iiidigenas. tinha

sido banido da colónia do Massaclmsetts, residindo no

paiz da tribu dos NarnindHscis, l']squeceu-se das olTen-

sas que tinha recebido e tratou de imjiedir a allianca que

se projectava.

Para isso desceu a bahia de Narraganset e foi visitar

Miantonomoh, o Sacliem (chefe) d'aqueila tribu, que es-

tava na sua residência perto de Newport reunido em
conselho com os embaixadores dos Pequods.

Williams foi ameaçado de morte, mas indifferente a

todos os perigos, permaneceu ali por três dias, conse-

guindo, nao só evitar a allianca entre as duas tribus que

desejavam congraçar-se para o extermínio dos colonos,

como induzir os Narragansets a renovarem as hostilida-

des com os Pequods.

Gomtudo, os ataques dos Índios continuaram durante

o seguinte inverno por tal forma, que em maio de 163G

as auctoridades nos estabelecimentos coloniaes dos in-

glezes, julgaram dever declarar guerra á tribu dos Pe-

quods, no que foram coadjuvadas pelas colónias do Mas-

sachusetts e de Plymouth.

O capitão Mason, commandante do forte de Saybrook.

e o capitão John Underhill, não menos liravo do que o

primeiro, sairam em pequenos barcos com uns oitenta

europeus e setenta Índios da tribu Mohegmh debaixo do

commando de Uncas, que desde algum tempo estava re-

voltado contra o seu chefe Sassacus.

Seguiram para a bahia de Narraganset, onde o chefe

Miantonomoh com duzentos combatentes se lhe juntou,

marchando todos para o paiz habitado pelos Pequods.

O pequeno exercito confiado aos capitães Mason e Un-

derhill compunha-se de uns quinhentos besteiros e lan-

ceiros. ao passo que o inimigo era superior em iuniiei'0.
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e o seu chefe Sassacus inspirava o maior terror a todas as

tribus da Nova Inglaterra, podendo contar com cerca de

dois mil guerreiros.

No dia 5 de junho de 1037 a principal povoação e for-

taleza situada no rio Mystic, perto de New London, foi

surprehendida pelas forças alliadas dos Índios e colonos.

Mais de seiscentos homens, mulheres e creanças morre-

ram victimas do fogo ou da espada.

A batalha tinha sido terrível. O destino do Gonnecticut,

e talvez de toda a Nova Inglaterra, dependia da coragem

de um punhado de europeus.

Os Índios Pequods também conheciam que do combate

pendia a sua sorte.

Ao principio os colonos sentiram-se fatigados, e es-

tava bem duvidosa a victoria, quando o capitão Mason se

lançou no meio do forte, que era construído de matérias

combustíveis, e o incendiou, produzindo a maior confu-

são e terror nos indígenas.

Apenas sete escaparam do morticínio, e poderam levar

a fatal noticia a outro forte guarnecido por Índios da

mesma tribu.

Ainda uns trezentos Pequods correram a defender os

seus irmãos, mas foram repelhdos valorosamente pelos

alliados, que se retiraram para as suas embarcações,

tanto mais que, tendo os Narragansets seguido para os

seus domínios, os inglezes corriam bastante perigo.

O chefe Sassacus não estava ainda restabelecido da

surpreza e da derrota que acabava de soffrer, quando

uns cem colonos armados chegavam do Massachusetts

sob o commando do capitão Stoughton. Os Pequods não

fizeram resistência ; fugiram aterrados para as florestas,

sempre perseguidos pelos inglezes, que os foram ma-

tando, e destruindo todas as plantações desde Saybrook

até New Haven.

Acoçados nos pântanos de Sasco. perto de Faírfield,
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ram, menos Sassacus e algims companheiíos, que ainda

poderam fugir para a tribu dos Mohawks. Ali o primei i^o

foi traiçoeiramente assassinado, e o resto do seu povo

vendido e encorporado nas tribus dos Mohegans e dos

Narragansets.

Aquella nação desappareceu no espaço de um dia, nâo

ficando homem, mulher ou creança com o nome de Pe-

qitod.

Durante quarenta annòs os colonos nâo foram incom-

modados/pelos indígenas.

John Davenport, da religião não-conformista, Theo-

philus Eaton e Edward Hopkins, ambos ricos negocian-

tes e representando uma poderosa companhia, chegaram

a Boston no verão de 1637, sendo perfeitamente recebi-

dos e solicitados para ali se estabelecerem. Receiando,

porém, a discórdia religiosa, que então tinha assumido

um caracter mais serio, resolveram, por prudência, ir

fundar um estabelecimento colonial em paragens mais

desertas.

Informados pelos puritanos da fertilidade do paiz ao

longo da costa, desde o Gonnecticut até Fairfield, Theo-

philus Eaton com alguns companheiros foram explorar

o litoral no outomno do mesmo anno, e levantaram mna
cabana perto da angra de Quinipiac, onde hoje existe a

cidade de New Haven, passando ali o inverno.

Sendo este ponto escolhido para o novo estabeleci-

mento colonial, em abril de 1G38 .Tohn Davenport, e ou-

tros que o queriam seguir, foram juntar-se aos primeiros.

Compraram aos Índios as terras de Quinipiac e fundaram

um governo independente sob os estrictos preceitos da

religião protestante, denominando a nascente povoação

New Haven (novo céu).

A 24 de janeiro de 1639 os colonos de Windson, Hart-

ford e Wethersfield reuniram-se no segundo dos sitios re-
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feridos e adoptaram uma constituição fundada nos mais

liberaes principios, dispondo que o governador e o corpo

legislativo fossem annualmente eleitos pelo povo, a quem

se prestaria juramento e nâo ao rei.

Só á assembléa representativa pertencia o direito de

promulgar as leis, e no voto popular residia a soberania

da colónia do Gonnecticut que, nao obstante o que fica

exposto, só se uniu á de New Haven em 1665, quando

verdadeiramente se fundou a autonomia da provincia do

Gonnecticut, que foi governada pela constituição de Hart-

ford durante o espaço de mais de cento e cincoenta an-

nos.



Devemos agora tratar da colonisaçao do Rhode-Island

que, na ordem chronologica, é o sétimo estado da União.

Pelos fins de 1635 Roger Williams, como fica dito no

ultimo capitulo, havia sido expulso do Massachusetts. As

suas idéas, talvez demasiado livres n'aquella epocha e

para aquellas paragens, incommodavam os puritanos;

temiam elles que a luz de tâo viva intelligencia alumiasse

o caminho da tolerância religiosa, enfraquecendo a su-

premacia de uma seita que nao tinha sabido tirar salu-

tares exemplos da sua própria existência tempestuosa na

Inglaterra.

O retiro que Roger Williams havia buscado em Salem

nâo lhes convinha; era muito próximo da igreja puritana,

e elle, informado do risco que ali corria, retirou-se na

maior força do inverno cie 1636. Apesar da intensidade

da neve e do frio, atravessou sósinho as florestas. Ao
cabo de três mezes e meio de soífrimento, encontrou

hospitalidade na habitação de Massasoit, chefe da tribu

dos WmupanocKjs em Mount Hope.

Permaneceu ali até á primaveia, quando cinco compa-

nheiros chegados de Boston o determinaram a proseguir

um pouco mais longe, para a plantação de Blackstone.

Assim mesmo Roger Williams estava ainda nos domí-

nios da companhia de Plymouth, e foi por isso prevenido

pelo governador Winslow, a fim de atravessar ])ara o

paiz dos Narragamets, onde não podia ser incommodado.

Acompanhado de seus amigos, embaicou-se em uma
pequena canoa pai-a a bahia de Narraganset. e na mar-
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gein inais viçosa, junto de uma íbiUe, escolhoi'am o sitio

para o futuro estabelecimento colonial.

.-
.

í*ó(!(í ainda -hõjo^ admirar-se aquella mesma nascente

-d(d)aix(» de aÍj^Tiií.^svcomoros magniíicos, na parte oeste

&õ Hh>('i'í hhvcii ij,> cidade de Providence.

^ ' Do sdcliiii} ( ios Narragansets— Coconicm—obteve Wil-

liams a concessão de alguns terrenos que denominou

«Providence» em reconhecimento ao Todo-poderoso, de

liaver finalmente encontrado um abrigo a tantas perse-

guições que tinlia soíTrido.

O nome de «Providence» designa hoje uma pequena

{' Jinda cidade que floresce no pittoresco Estado de Rhode

ísland.

A liberdade de cultos que ali se gosava attrahiu muitos

dos que a não podiam obter no Massachusetts.

O mesmo se observava com relação á politica; e a cada

um era licito defender os seus princípios, comtanto que

se submettesse á vontade da maioria, no interesse com-

mum.
Não liavia privilégios nem i)ara o próprio Roger Wil-

liams que, todavia, gosava da maior influencia para com

o chefe da tribu dos Narragamets.

A colonisação prosperava, porque a tolerância politica

e reh glosa eram um duplo attractivo para todos os ho-

mens que não queriam sacrihcar as suas consciências.

Não obstante o que fica exposto, o primeiro colonisador

do Rhode ísland foi William Rlackstone, ministro do culto

não reformado que residia na península de Sliawmut,

onde hoje existe a cidade de Roston. Não lhe poderemos

chamar o primeiro fundador da província, mas ninguém

lhe pode disputar a prioridade da colonisação.

Retirando-se para os desertos do rio Pawtucket deno-

minou aquelle logar Relioboth, que no dialecto indígena

significa espaço; demonstrando por esse modo que elJe

necessitava para a liberdade de sua consciência maior



103

área do que 11 lu ora concedida p<íla iiitolei'aiicia dos pu-

ritanos.

Apesar d^isso, a verdadeira origem do nome doEstado,

provém da ilha que eslá situada na baliia de Nagarranset,

cujos solo e clima são magiiiíicos; valendo-lhe ter por

taes circumstancias a mesma denominação da ilha de

«Rhodes» no Mediterrâneo.

Voltando ainda a J():]8 necessitamos mencionar a emi-

gração de William Coddington, John Clarke, Hutchinson

e de mais dezeseis colonos que, fugindo á intolerância

dos puritanos e acceitando o convite de Roger Williams,

foram estabelecer-se nos territórios que este ultimo havia

escolhido para fundar um governo no qual fossem adniit-

tidos todos os credos políticos e religiosos.

Nesse tempo a ilha de Rhodes (Rhode Island) linha

o nome de Aquiday *, e foi então que os colonos lh'o trans-

formaram, depois de ali se estabelecerem pela cessão do

chefe Índio, Miantonomoh, mediante quarenta braças de

ivampum^ branco, dez vestias e vinte calções.

No limite norte da ilha levantou-se o estabelecimento

colonial de Portsmouth; um pacto assignado por todos

os colonos, redigido conforme os preceitos do judaísmo,

ligou aquelle punhado de aventureiros em perfeita fra-

ternidade. Coddington foi escolhidopara juiz-director da

colónia, tendo junto de si três membros assistentes para

o coadjuvarem.

De Boston continuou a emigração attrahida pela hber-

dade de Rhode Island; e em 1639, na parte mais baixa

d'aquella região, fundou-se a amena cidade de Ne^Yport,

que hoje é a residência mais aprazível dos Estados Uni-

dos durante os ardentes calores do estio.

moto Amor vincit omnia, com que os colonos en-

1 Na Iribu dos Narragansets significa ilha pacifica.

2 Moeda dos Índios, como já se disse.
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tão aduiiKuaiii o sèllu da piuviíicia, syiiibulisa a prima-

vera de suas collinas eopittoresco das margens, onde a

juventude americana, descuidosa dos negócios, se en-

trega ás inspirações do coração.

Por algum tempo as feitorias de Rhode Island e Pro-

vi dence possuiram independentes governos, postoque

sempre estivessem unidas no que respeitava aos inte-

resses e fins communs.

Os colonos, pouco desejosos de ficarem submettidos á

direcção do Massachusetts, ou de Plymouth, ambiciona-

vam a sua perfeita autonomia, e para isso Roger Wil-

fiams foi a Inglaterra no anuo de 1643: só depois de

grandes difficuldades é que conseguiu do parlamento, a

24 de março de 1644, a permissão de poder encorporar

os dois estabelecimentos coloniaes em uma única pro-

víncia debaixo do titulo de «Plantações do Rhode Island

eProvidence».



A colonisação dos lerritórios onde hoje existe o estado

do Delaware, foi quasi simultânea com a de New Jersey

e Pennsylvania, de que nos occuparemos nos dois capi-

tulos seguintes.

Desde 1623 que aquelle paiz liavia sido explorado pe-

los hollandezes. Em 1627 os suecos fundaram ali um
estabelecimento que denominaram Nova Suécia; mas

os seus primeiros exploradores nunca cederam dos di-

reitos que allegavam ter áquella pequena região. Por

isso em abril de 1631 chegava ao Delaware um navio

saido de llollanda debaixo do commando de Peter Heyes,

conduzindo trinta emigrantes com algum gado e instru-

mentos agrícolas. Deixando-os perto do logar em que

depois se fundou a povoação de Lewiston, Heyes voltou

á HoUanda. a fim de informar do occorrido o navegador

Martin Gerritson de Vries, que era interessado na co-

lonisação que se projectava.

É pieciso dizer que os liollandezes, prevalecendo-se

dos limites assignalados ás suas colónias no novo mundo,

haviam comprado aos Índios os tei"renos entre o cabo

llenloi)en e a foz do lio Delawai'c.

Por este modo Urinavam elles assim, imphcitamente,

{) seu titulo e encarregavam Yries de organisar a pri-

meira expedição, a despeito da occupação sueca. O pro-

[)rio navegador Vries ti*aiisporl(Ui-se á America em 1632,

mas apesai' dos esforços que empregou, não pôde con-

seguir (jue a colónia prosperasse: as dilliculdades com

os Índios tinlinm [)roduzido hori'iveis vinganças do lado
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dos últimos, que a íinal conseguiram exterminar a me-

lhor parte dos europeus.

Entretanto poderoso reforço moral devia favorecer

os suecos.

Usselinex, um dos membros da companhia liollandeza

das índias occidentaes, tornando-se descontente dos seus

consócios, transportou-se á Suécia e apresentou a Gusta-

vo II, cognominado o grande, bem combinados planos

para uma colonisação na America septentrional. O mo-

narcha, cujo mérito a historia registra em brilhantes pa-

ginas, dedicou a sua attcnçâo para os projectos de Usse-

linex, na idéa de fundar uma colónia que servisse de re-

fugio aos christâos perseguidos por motivo de religião.

N'aquella epocha, as guerras entre protestantes e ca-

tholicos, assolavam o norte da Europa; e a Allemanha

era o theatro de grandes acontecimentos.

Ali, Gustavo II, ou Gustavo Adolpho, como também

foi denominado, dava em 1632 uma importante batalha

contra Wallenstein nos campos de Lutzen.

A victoria pertenceu aos suecos, que defendiam os

princípios da igreja reformada, mas o rei pagou-a bem

cara, porque ali perdeu a vida.

Poucos dias antes de ser ferido mortalmente, o mo-

narcha tinha recommendado a empreza colonial no novo

mundo.

Succedeu-lhe no throno sua filha Christina, que apenas

contava seis annos de idade.

Á frente da regência de três membros, que então

se nomeou, estava Axel, conde de Oxenstierna que

compartilhava as idéas do fallecido rei. Dois annos de-

pois, em 1634, foi creada a companliia sueca das índias

occidentaes, e Peter Minuit que, por parle da Hollanda

havia sido demittido do governo da Nova Amsterdam,

apresentou-se em Slockholmo oífei'ecendo os seus servi-

ços á empreza que acabava de ser organisada.
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Tendo sido acceito o oírerecimento de Miimit, pelos

fins de 1637 saiu elle com ims cincoenta eniii^rantes, des-

eml)arcando em al)ril seíiuinte no silio de Newcaslle em

Delaware.

Os Índios n"a(|nella reí>ião pertenciam á nação Algon-

qain ou Leitni Limajwx (jiie frequentemente eram deno-

minados Delawares, compreliendendo este nome duas

poderosas tribus, a Minsi e a própria Delaware.

A primeira occupava o norte do New Jersey e uma

parte da Pennsylvania, e a ultima habitava a parte baixa

do New Jersey, as margens do rio Delaware abaixo de

Trenton, e o valle de Schuylkill.

Foi aos indígenas do Delaware que Peter Minuit com-

prou o território entre o cabo Henlopen e as cascatas em

Trenton.

A nova acquisiçâo ficou denominando-se Nova Suécia;

e á povoação que principiaram a fundar, edificando uma

igreja e um forte, no sitio que é hoje Wilmington, de-

ram-lhe o nome de Christina.

Os hollandezes nâo podiam ver com indifferença o es-

tabelecimento dos suecos em terrenos a que eUes se

julgavam com direito. Protestaram a principio, depois

ameaçaram de empregar a força; mas os vassallos da

rainha Cliristina augmentavam em numero, e sobre a ilha

de Tinicum, um pouco abaixo de Philadelphia, lançaram

os primeiros alicerces da capital de uma província sueca.

A final, a companhia hollandeza das índias occidentaes,

resolveu expulsar os suecos, que a seu turno nâo se inti-

midaram, e aprestaram-se para sustentar os seus direi-

tos e independência.

No verão de 1655, quando já na Suécia reinava Car-

los X, os suecos receberam na bahia de Delaware a des-

agradável visita de uma esquadra de sete vasos com-

mandada pelo governador Petei' Stuyvesant.

A luta não se prolongou por muito tempo, porque em
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setembro do iiiesiiiu aiuiu a capital iia iiiia de Tiiiicum eia

destruida, e todos os fortes e estabelecimentos suecos íi-

cavam submettidos aos hollandezes.

Gomtudo os primeiros obtiveram uma liom'osa e con-

veniente capitulação, e pelo espaço de vinte e cinco an-

nos prosperaram debaixo da auctoridade da Hollanda e

da Inglaterra.

Mais tarde, em 1064, os inglezes, expulsando do poder

os hollandezes, ficaram únicos possuidores da província

Delaware, que foi depois encorporada na Pennsylvania

pela venda feita a William Penn em 168í2.

Lord Delaware, governador da Virgínia, tinha desco-

berto em 1610 a bahia que mais tarde, em testemunho

de reconhecimento, recebeu o seu nome.

Hoje designa elle nao só o rio como a província britaii-

nica que em 1776 entrou na categoria de estado para

a grande federação americana.



o primeiro europeu que visitou as costas de New Jer-

sey, de cuja colonisaçâo nos vamos occupar n'esle pe-

(pieno capitulo, foi Ileiíiy lludson no começo do sécu-

lo xvn.

Os terrenos concedidos em 1G14 a uma companliia

de negociantes de Amsterdam, compreliendiam o New
Jersey; mas só em 1622 se fundaram ali, por alguns di-

namarquezes, os primeiros estabelecimentos coloniaes.

Em 1623 os liollandezes construíram um forte de ma-

deira perto da foz da angra Timber, algumas milhas

abaixo de Gamden, ao qual deram o nome de Nassau.

Foi aquelle forte edificado pelo capitão Jacobus May
com o fim de evitar que os francezes aU se estabeleces-

sem ; mas a guarnição que devia defendel-o, bem depres-

sa se dispersou, e a pequena fortaleza ficou abandonada.

Em junho do anno referido, quatro famílias chegadas

de Amsterdam foram viver nas proximidades do mencio-

nado forte ; e ao sitio em que fundaram as suas provisó-

rias habitações, se deu o nome de Gloucester, que é hoje

o que designa todo o espaço que anteriormente abrangia

a fortaleza e a povoação.

nome de New Jersey nâo se remonta á primitiva.

Em 1630 Michael Pauw tinha comprado aos indigenas os

territórios que se comprehendem desde Hoboken até Ra-

ritan, assim como Staten IslandV; e ao conjuncto de

toda esta região deu elle o nome de Pavonia.

1 Pittoresca ilha situada na bahia de New York, onde muitas

famílias passam lioje a estação do estio.
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Nenhuma das colónias que ali tentou estabelecer-se

conseguiu lixar-se com i)ei'manencia. At:> simples caba-

nas de alguns negociantes só foram edificadas mais tar-

de, isto é, depois de Peter Heyes ter fundado a colónia

sueca em Lewiston no anuo de 1631, e de haver atra-

vessado o rio Delaware. comprando Cape May aos Ín-

dios.

Foi entre este ultimo ponto e o sitio de Burlington

que. pela maior parte, se estabeleceram os primitivos

colonos.

Em 1664 os inglezes, tornando-se possuidores da No-

va Amsterdam cederam-na ao duque de York, para cujo

nome se nmdou o titulo da província.

Foi naquella epocha que igual cedência se fez, com

o apoio do mesmo duque, a lord Berkeley e a sir George

Carteret de toda a região comprehendida entre os rios

norte e sul, isto é, entre os rios Hudson e Delaware,

abrangendo para o norte até ao parallelo 41° 40^ sob ge-

ral denominação de New Caesarea ou New Jersey. Pre-

valeceu, porém, o ultimo dos nomes referidos, porque

elle, com mais clareza, significava homenagem prestada

a sir George Carteret, que tinha defendido contra os par-

lamentarios a ilha da Mancha, denominada Jersey ou

Caesarea, mais conhecida todavia pela primeira das duas

denominações.

Pouco depois de se haver concluido a referida cessão,

algumas famílias de Long Island, isto é. dos terrenos da

ilha fronteira a New York, foram estabelecer-se em um
ponto de New Jersey, a que deram o nome de Elisabeth-

town, para honrar assim o nome da mulher de sir Geor-

ge Carteret.

É de então que datam os primeiros fundamentos da

colónia n'aquella parte do paiz.

No anno seguinte. 1665, Philip Carteret (irmão do pro-

prietário), que tinha sido nomeado governador da nova
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província, chegava com uma provisão formulada em dis-

posições as mais justas e mais liberaes.

O governo devia compor-se de uma assembléa de re-

presentantes eleita pelo povo ; e de um governador e um
conselho para o coadjuvarem em todos os seus actos,,

que nâo podiam ultrapassar os que sâo inherentes ao

poder executivo. A soberania nacional, e a faculdade de

promulgar leis, residia unicamente nos membros da as-

sembléa, isto é, nos eleitos do povo.

Por este modo se vê, que a autonomia de New Jersey

data de 1665, e que a colonisação que a precedeu nâo

foi das mais importantes, comparada com a de outras

provindas (mde se passaram sérios acontecimentos, aos

quaes a historia imparcial deu distincto logar.



A colonisaçrio da Pennsylvania está listada com a his-

toria e introducçâo da seita dos «quakers» no continen-

te americano.

Foi durante a guerra civil que assolou a Inglaterra,

desde 1642 até 1651, que nasceu a seita dos «tremedo-

res», nome que lhe deu o juiz Bennet, de Derby, quan-

do fora intimado por George Fox j)ara «tremer á palavra

do Senhor»

.

A George Fox, sapateiro de Leicester, é attribuida a

fundação da seita em 1647; e sao considerados seus

principaes apóstolos William Penn, Robert Barclay e

Samuel Fisher.

Os «quakers» ou «tremedores» nâo admittem culto

na religião, nem possuem hierarchia ecclesiastica. To-

dos podem ser inspirados pelo Espirito Santo, e para esse

fim se reúnem nos templos, que sao grandes casas mo-

biladas com a maior simpUcidade. A inspiração manifes-

ta-se no fiel por um pequeno tremor, que vae augmen-

tando gradualmente, até chamar a attençâo dos demais

confrades. Então o inspirado transmitte o que superior-

mente lhe é revelado, ao auditório, que o attende em re-

ligioso silencio.

Os «quakers» não prestam juramento nem mesmo

nos tribunaes; não reconhecem o dever de servir a pá-

tria como soldados, não admittem os espectáculos nem

os jogos de sorte.

Vestem-se com a maioi' simplicidade e de cores cin-



113

zeiitas ou alvadias ; tratam por tu toda a gente e não ti-

ram o chapéu a pessoa alguma.

Distiuguem-se comtudo os «quakers» peia pliilanthro-

pia, probidade e pureza de seus eostumes. Foram gran-

des adversários do trafico da escravatura e concx)rrerani

para a sua extincçâo.

Á.part(3 as exterioridades dos « quakers», que os torna

pelo menos excêntricos, senão lidiculos, são um povo

honrado, philanthropico e industrioso, cujos princípios

sociaes podiam regenerar urna sociedade.

Da simplicidade de seus liabitos lhe veiu a guerra de

todas as seitas, que o protestantismo havia levantado na

Inglaterra.

Os que emigraram para a America foram perseguidos

ali ; na Nova Inglaterra pelos puritanos ; na Nova Ams-

terdani pelos hollandezes ; e na Virgínia e no Maryland

pelos defensores da Igreja anglicana. Apenas no Rhode

Island podiam habitar, e assim mesmo, nem sempre es-

tiveram em completa tranquillidade.

Se George Fox foi o fundador da seita, como parece

fora de toda a duvida, a WiUiam Penn pertence a gloria

de a haver propagado nas florestas do novo mundo.

Em I67o Fox transportou-se á America com o único

lim de visitar os seus correligionários. Entie elles acha-

va-se Penn, que motivos extraordhiarios tinliam obriga-

do a sair de Inglaterra.

Filho do almirante do mesmo nome, que havia feito

importantes serviços aos Stuarts, incorreu na desgraça

de seu pae por se ter tornado «quaker».

Expulso da casa paterna, preso, primeiramente na Ir-

landa, e mais tarde, duas vezes na torre de Londres, não

renunciou nunca aos dictames da sua consciência, mas,

pelo contrario, tornou-se notável escrevendo a favor da

seita que havia abraçado.

Obtendo da coi'òa o pagamento de mii avuUado cre-
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dito, recebeu em iruca a í^obeiaiiia dos terrenos aiiieii-

canos situados ao oeste do rio Delavvare.

Estava pois Williauí Penu na America quando George

Fox ali foi em 1673.

Os «quakersw eram um povo desprezado; não tiuliam

poderosos protectores, e precisavam de um refugio onde

podessem reunir todos os lieis e pi*aticai* livremente os

actos da sua excêntrica, mas singela e moral religião.

A influencia e poderio de Penn, facultou a compra a

loid Berkeley, da parte occidental de New Jersey, onde-

no outomno de 1075 desembarcou a primeira partida de

emigrantes no ponto a que deram o nome de Salem, que

é hoje a capital do condado de igual nome.

Ali se estabeleceu um governo democrático, e em no-

vembro de 1081 conv(jcoii-se e reuniu-se, lambem em
Salem, a primeira assembléa legislativa dos «quakers».

Entretanto Penn. que tinlia sido o principal paciíica-

dor nas discórdias levantadas entre o povo e os dilleren-

tes proprietaiios, empreliendia a laboriosa tarefa de fun-

dar uma nova colónia alem do rio Delaware, nos terre-

nos que a Inglaterra llie havia cedido.

Recorreu i)ois a Charles II para que lhe concedesse

uma provisão, á similhanca de outi"Os titulos que consti-

luiain differentes províncias na America septentrional.

O monarcha, querendo recompensar, na pessoa do filho,

os serviços do pae que nunto havia contribuído pai'a a

derrota dos hollandezes em 10()4, annuiu á supphca de

Penn, concedendo, em li demarco de 1081, a referida

provisão, que comprehendia os terrenos situados enlie

três graus de latitude por cinco de longitude a oeste do

rio Delaware, incluindo consequentemente os i)rincipaes

estabelecimentos coloniaes dos suecos n'aquella parte do

|)aiz. Em homenagem a Penn a nova província licou

denominando-se Pennsylvania : rompondo-se assim de

i<Peun)) fundador da colónia, e de «sylva» floresta.
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Aos « colonos » o novo chefe dirigiu do Inglalena; pou-

co tempo depois, uma proclamação concebida nos ler-

mos mais independentes e republicanos ([ue era possí-

vel escrever naquella epociía.

O portador da proclamação era William Markbam,

([ue foi nouKíado vice-govcrnador da piovincia. Acompa-

nhavam-o na sua viagem um grande numero de emigran-

tes, algmis empregados e outros membros da «compa-

nhia dos negociantes livres )>, que haviam comprado ter-

renos ao proprietário, á rasão, por cada acre, de í)í^ réis

da nossa moeda ; tal era o pouco valor da teria na infân-

cia d'aquelle rico paiz.

Com os pi'oprios compradores, Penn estabeleceu as

necessárias negociações, para se lançarem os primeiros

fimdamentos de uma cidade; e na primavera de !()8á

publicou elle, e submetteu á appi"ovação dos colonos,

uma lei orgânica para a província se administrar. As

suas disposições eram as seguintes: uma assembléa ge-

ral presidida pelo governador e composta de setenta

conselheiros escolhidos pelos homens livres da colónia, e

de uma camará de delegados, em numero não inferior a

duzentos nem superior a (juinhentos, igualmente eleita

pelo povo»

O proprietário ou o governador gosava da gai'antia

de três votos.

William Penn no mesmo aimo de JOBâ obteve^ por

compra e concessão, a posse do actual estado do Dela-^

ware que o duque de York reclamava.

Compunha-se então aquelle território dos três conda^

dos de New Gastle, Kent e Sussex. Ao primeiro chegava

Penn em novembro de 1682, acompanhando uma cente-

na de emigrantes ; e ali encontrava, alem dos residentes,

uns mil recemchegados, formando todos perto de três

mil europeus.

No dia immediuio ao da sua chegada, Penn recebia do



116

duque de York uma cedência completa dos territoiios.

Depois de alguns dias de residência, o incansável colo-

nisador partiu para New Jersey e New York, a visitar

os seus correligionários e auctoridades naquellas duas

povoações.

Voltando depois á colónia, proclamou em Ghester a

união do Delaware á Pennsylvania, por assim convir á

organisação do governo local, que precedeu a indepen-

dência das duas províncias referidas.

«William Penn é citado como um modelo de sabedo-.

ria», diz Bouillet no seu diccionario de historia e de geo-

graphia, e ajunta: «Montesquieu chama-lhe o Lycurgo

moderno».

Os factos o coníirmam: durante todo o tempo da sua

administração nunca houve a menor gueira com os Ín-

dios, nem uma gotta de sangue manchou a sua paternal

tutella sobre os povos onde elle exerceu, a contento de

todos, e simultaneamente, o mister de governador, ma-

gistrado e pregador, sem olvidar o ensino publico, ao

qual também se dedicou, e o cultivo das terras, mos-

trando com o exemplo, que o trabalho é a primeira base

para o progresso e felicidade do género humano.

Penn morreu em Inglaterra, segundo se julga, em
1716, tendo de idade setenta e quatro annos.

O seu nome designa um dos melhoies estados da

grande republica, para cuja prosperidade elle tanto con-

tribuiu; e a sua memoria, ligada aos livros que deixou,

conquistaram-lhe o direito de uma brilhante pagina na

historia dos bemfeitores da humanidade.



Segue-se no nosso plano occuparmo-nos agora da

colonisaçâo das duas Carolinas: para maior clareza e

melhor ordem chronologica, começaremos pela Carolina

do norte, deixando para o seguinte e penúltimo capitulo

o que diz respeito á Carolina do sul : a prioridade dos

acontecimentos assim o exige.

A Carolina do norte, ou como ella é denominada nos

Estados Unidos, North Caroline, foi por muito tempo co-

nhecida pelo nome de Albemarle.

Explorada em 1562, deiiva o seu nome de Charles IX

de França.

João de Ribauli, em honra d'aquelle monarcha, deu«

lhe o nome de Carolina, quando aportou às margens me-

ridionaes; deve, porém, notar-se que aquella vasta re-

gião, comprehendida debaixo de uma única denominação,

foi mais tarde dividida em dois estados.

As primeiías tentativas de colonisaçâo datam de 1585.

e foram emprehendidas por sir Walter Raleigh, de quem

já nos occupámos na «primeii'a epocha» relativa ás des-

cobertas.

Ficando os esforços de Raleigh sem resultado imme-

diato, foram depois secundados, em 1G09, por alguns in-

divíduos descontentes da povoação de Jamestown. que se

estabeleceram em Nansemond.

Em 1622, Porey, então secretario na Virgínia, acon>-

panhado de alguns amigos penetrou no paiz, indo alem

do rio Roanoke, que se lança no Atlântico pelo golpho
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de Alberjiiale, depois de peiTorrer ijiiatroceutos e cin-

coenta kilometros.

Também em 1630 Charles I de Inglaterra concedeu a

sir Robert Heatb, procurador geral da coroa, a proprie-

dade de um Yasto território ao sul da Yirginia, desde a

sound Albemarle até o rio de Saint John. Esta provisão

ficou de nenhum eíTeito, porque nâo foi possível fundar

ah estabeleciuK^ntos coloniaes.

É sabido que os nao conformistas, ou disseniers co-

mo em Inglaterra qualificam os protestantes que nâo

obedecem á Igreja anghcana, eram mais ou menos per-

seguidos em toda a parte onde a sua liturgia contraria-

va os princípios que a Gran-Rretanha reconhece como

orthodoxos na religião do estado. Os puritanos foram os

que mais soffreram; também elles a isso se expunham,

porque eram os mais intolerantes.

Na Virgínia reproduzia-se o mesmo que na Europa,

com referencia aos presbytarianos.

Em ]6r>3, alguns d'elles, acompanhados de Roger

Green, conseguiram estabelecer-se nas proximidades do

rio rjiowan, nâo longe do local em que depois se fundou

a povoação de Edenlon. Rem depressa foram seguidos

por outros correligionários, a ponto tal, que Rarkele}^

governador da Yirginia. julgou prudente organisal-os

em uma especial e politica communidade, quando, pelo

anuo de 1663. o seu numero havia já chamado a atten-

çâo d'aquelle magistrado.

William Drummond, escocez de origem e ministro da

religião presbyteriana, mais tarde executado como revo-

Incionario, recebeu a nomeação de governador da nova

colónia, que ficou denominando-se «condado de Alber-

male». em homenagem ao duque de Albermale. que

n'aquelle anuo se tinha toiniado proprietário do terri-

tório.

.]h em 1661 alguns habitantes da Nova Inglaterra se
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haviam ostabelocido nos siil)iirbio>; do WiJrniníílon. no

rio (]ape-t'ear: mas uma jiTaiirlo jiarto lovo quo abando-

nar o paiz pela absoluta falta de recursos.

No annojá referido, 1663, Charles 11 de Inglaterra con-

cedeu todo o território mencionado no titulo de Robert

Ileath a oito dos seus principaes amigos, do mesmo modo
quo vendia a Luiz XIV de Franca a cidade de Dunker-

que com o único fim de obter dinheiro para os seus pra-

zeres, mau grado a historia lhe dissesse que seu pae.

(Charles I, havia morrido no cadafalso.

Os oito indivíduos a quem o monarcha fazia aquella

concessão eram: Lord Clarendon, seu ])rimeiro ministro:

general Monk, que havia sido feito duque de Albemarle;

Lord Ashley Gooper, mais tarde E^r/ de Shaftesbury;

Sir George Garteret, proprietário de New Jersey; Sir

WilHam Berkeley, governador da Virgínia: Lord Berke-

ley: Lord Craven, e Sir John (^oUeton.

Charles II confirmou o titulo de «Carolina» com que o^

território havia sido baptisado, por isso que também era

imia homenagem prestada ao seu nome.

Os limites dos terrenos comprehendidos na provisão

de Charles II estendiam-se, para o lado do norte até á li-

nha actual entre a Virgínia e a Carolina do norte: e para

a parte do sul de maneira a incluir toda a Florida, com

excepção da sua península.

O archipelago de Bahama «ou gru])o das ilhas Lu-

cayas» foi concedido aos mesmos propi'ietarios no anno

de 1667.

Já em 166^) alguns emigrantes de Barbadoes tinham

formado um estabelecimento colonial na foz do rio Cape-

íear, »í Sir James Yeomans havia sido nomeado governa-

dor. A esta colónia se deu a denominação de condado de

Clarendon, para assim honrar o nome de um de seus

proprietários.

Apesar da actividade iníhistrinl de seus habitantes, que
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se deram ao commercio da madeira e resinas flores taes,

a população nâo teve grande desenvolvimento em con-

sequência da pouca fertilidade do solo.

Em 1668 reuniu-se em Edenton a primeira assem-

bléa popular, datando de então a autonomia da Carolina

do norte.



A colonisaçâo da Carolina do sul, ou «South Garoiine»,

como se denomina nos Estados Unidos, está tâo ligada

com a da Carolina do norte qne pouco nos resta a dizer

II este capitulo.

Convém sobretudo referii' a chegada em 1670 de

três navios a Port Royal: fundearam na ilha Beaufort,

no próprio local onde os huguenotes em 1564 haviam

construído o forte «Carolhia».

Estes três navios eram enviados pelos proprietários

dos territórios, conduziam emigrantes e navegavam de-

baixo do commando de William Sayle, que já conhecia

as costas maritimas do paiz, e de Joseph West. Sayle fal-

leceu nos princípios de 1671.

Os emigrantes, porém, abandonaram Beaufort e se-

guiram para o rio Ashiey. Estabeleceram-se nas suas

margens occidentaes, no sitio actualmente conhecido por

«Old town» (Povoação velha) nâo longe da cidade de

Charleston.

D'estes estabelecimentos brotou a colónia da Caroli-

na do sul.

Pelo fallecimento de Wilham Sayle ficou Joseph West
encarregado da jurisdiccao da colónia até á chegada,

em dezembro do mesmo anuo, de Sir John Yeamans,

que foi nomeado governador.

Trazia elle comsigo, alem de umas cincoenta famí-

lias, perto de duzentos escravos conduzidos de Barba-

does.

Parece que é de então qne data a escravidão na Ca-

rolina do sul.

\n ;mno seíiuinte. I67á. a coloniarecebeu o titulo de
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confiado do Caríorot. om homenagem a Sir Goorge Car-

teret, qne era nm dos proprietários, como se disse no

ultimo capilulo.

Também foi instituido um governo representativo,

aindaque, pelos documentos d'aquella epocha, se vê que

gó algiing annos depois elle pôde fnnccionar regular-

mente.

É certo que os emigrantes nfio poderam ou nâo lhes

conveiu permanecer n'aquella localidade, porque dez

annos depois retiraram-se para Oyster Point, na juucçâo

dos rios Ashley e Cooper, próximo do mar, onde no

anuo de d 680, John Culpepper havia lançado os pri-

meiros fundamentos da cidade de Chaileston.

Nao só os hollandezes, que em New York viviam des-

contentes debaixo do regimen da Inglaterra, começaram

a procurar o abrigo da nova colónia que despontava ao

sul do paiz, mas também os emigrantes da Europa cor-

reram attrahidos pelas vantagens que ali se lhes offe-

reciam.

Goncediam-se gratuitamente os vastos terrenos d'a-

quella região: e, se livre era o paiz todo, mais livre

ainda se tornava. aí)s dissidentes, a remota colónia e vir-

gens florestas da Carolina do sul.

Ao longo do Santee e do Edisto principiou o amanho

d'aquelles terrenos, que desde o berço do paiz parece-

ram destinados á agricultura.

O governo que Ea7i de Shaftesbury e John Locke

(eminente philosopho) tinham estabelecido para a nova

colónia não foi adoptado pelos colonos: preferiram fazer

elles próprios as leis e entrarem assim na vida politica,

e independente das demais pi-ovincias até 1720, epocha

em que. por nma cessão. recoiíluH-eiMm a Gran-Bretanha

como metrópole.

D'esses acontecimentos nos occuparemos na «terceira

epocha» do Eíihoço histórico.



Dos treze estados que se insurgiram contra a metró-

pole e formaram a federação dos Estados Unidos da Ame-

rica em 1776, a Geórgia é o mais novo; é este pois o ul-

timo capitulo com que termina a «segunda epocha» da

presente obra, consagrada á colonisação, que precedeu

a vida regular das colónias brilannicas.

Cousa singular f a colonisação da provinda de que tra-

tamos, proveiu da emigração dos devedores insolventes

da Gran-Bretanha.

Na occasião em que, no anuo de 1729, os proprietá-

rios das Garolinas reconheciam a soberania da Inglater-

ra, (como já fica dito no fim do ultimo capitulo) toda a re-

gião ao sul do rio de Savannah até ás proximidados de

Santo Agosfinho, era um quasi deserto, povoado apenas

por algumas tribus selvagens. Os hespanhoes reclama-

vam todo este território, como fazendo parte da Flo-

rida.

Os inglezes disputavam o direito cpie diziam ter á

mesma região, e para isso estabeleceram a demarcação

que julgaram conveniente.

As cousas, porém, estavam longe de chegar a um ter-

mo pacifico, quando os índios, então mais ligados com

os hespanlioes, começaram a atacar os estabelecimentos

coloniaes dos inglezes que ficavam perto de suas fron-

teiras.

Pela mesma epocha, na Gran-Bretanha, achavam-se

retidos nas ditferentes prisões cerca de quatro mil indi-

viduos. e se não todos, pelo menos, na quasi totalidade,
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pobres e faltos de meios, porque o crime daquelles in-

felizes era o de não poderem solver seus créditos.

Os lamentos de tanto desgraçados encontraram echo

nas salas do parlamento, e d'entre os homens de cora-

ção surgiu um, cujo nome é com respeito registrado

nos annaes históricos dos Estados Unidos.

Era James Edward Oglethorpe, que já por muitas ve-

zes, no santuário das leis, se tinha pronunciado contra

o principio penal da prisão por dividas.

Oglethorpe havia seguido a profissão das armas, e

seja dito entre parenthesis, que mais tarde, em 1775,

recusava o supremo commahdo das tropas que a Ingla-

terra destinava a combater a revolução, que um anno

depois conquistava a completa independência aos Esta-

dos Unidos.

Este facto deve ter contribuído muito para inspirar

aos americanos, o respeito e veneração, que elles hoje

consagram á memoria de James Edward Oglethorpe.

As lamentações de quatro mil infelizes tinham pois

despertado as sympathias do general Oglethorpe; e o

parlamento, nomeando-o presidente de uma commissão

encarregada de syndicai' dos fundamentos apresenta-

dos por aquellas victimas do infortúnio, dava implicita-

mente um protector a tantos orphãos da felicidade.

O relatório de Oglethorpe não se fez esperar, e as

suas conclusões produziram o melhor effeito em todos

os homens philanthropicos: o general propunha abrir as

portas das prisões a todos os caracteres honestos que

ah estavam captivos, e que acceitassem a condição de se-

rem transportados ao novo mundo.

Aquelle bemfeitor da humanidade, propunha mais o

juntar a estes indivíduos muitos outros proletários ou

opprimidos por diflerentes causas, e ir com todos habi-

tar as ílorestas virgens da America, onde se deveria

formar uma colónia de homens livres, e se abriria um
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asylo para receber us protestantes perseguidos de todas

as nações.

Não só o parlamento, mas lambem o monarelia que

então reinava, George II, approvaram com enthusiasmo

o plano de Oglethorpe, e em junlio de Í73i2 foi publica-

da uma provisão real que concedia, por vinte e um an-

nos, a uma corporação denominada «esperança dos po-

bres» a faculdade de estabelecer uma colónia nos limi-

tes dos territórios ao sul de Savannah, sobre os quaes

existia a contestação com os hespanlKjes.

A nova provinda colonial devia chamar-se Geórgia,

em homenagem ao nome do rei da Gran-Bretanha ; e á

corporação investida no direito de a administrar, foram

concedidos os poderes legislativo e executivo. Entre-

tanto ao povo não se garantia a liberdade politica.

Obtiveram-se grandes sommas para occorrer ás des-

pezas inherentes a tão vasta empreza; e por tal modo

a liberalidade publica correu em auxilio do plano de

Oglethorpe, que o próprio parlamento, dois annos de-

pois, consignava a verba de trinta e seis mil libras ester-

hnas para as necessidades dos emigrantes.

É preciso confessar que a Inglaterra não subscrevia

com tanta philanthropia, como se pode julgar do que fica

escripto: antevia as immensas riquezas provenientes

da producção de um solo fértil, que deveriam com o de-

correr dos tempos encher as grandes fabricas do reino-

unido.

O commercio e a industria da Gran-Bretanha não eram.

portanto, indiíferentes á generosidade e protecção que

se concediam aos pobres colonos.

Comtudo, os resultados seriam duplamente vantajo-

sos—â riqueza da metrópole e ao futuro e bem estar dos

emigrantes.

Ninguém solicitou o general Oglethorpe para que

acompanhasse e, "por assim dizei*, servisse de mentor
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tarem a inhospitas regiões, guiando-llies os passos incer-

tos em uma vida de aventuras e de riscos. Elle próprio, na

sua qualidade de iniciador da humanitária idéa, se olfe-

receu para servir de governador da mesma provincia.

Em novembro de 173á,, o general Oglcthorpe largava

a Inglaterra, acompanhado de cenlo e vinte colonos.

Tocaram em Charleston no seguinte mez de janeiro,

mas sem se demorarem seguiram para Port Royal, onde

ficou uma grande parte dos novos colonisadores. Com o

resto, o futuro governador da provincia que estava pies-

tes a fundar-se, costeou o rio de Savannah subindo-o

até Yamacraw Bluff, em cujo local desembarcou para

lançar os primeiros fundamentos da capital da Geoi'gia.

Os emigrantes que haviam íicado em Port Royal, no

mez de fevereiro do mesmo anno, 1733, foram juntar-sc

aos seus companheiros, e todos começaram, com aquel-

la actividade proverbial da raça anglo-saxonia, a edifi-

cação da cidade que se chamou Savannah, por ser esse

o nome indio d'aquelle rio.

Com a maior regularidade se traçaram as i'Uas, re«

servando-se apropriados espaços para as praças publi-

cas, e dando-se lim plano uniforme às constrUcções das

casas, para o que se concedeu a cada habitante dezeseis

por vinte e quatro pés de terreno.

Por muitos mezes os recemchegados habitaram em
toscas choupanas, e o próprio governador foi obrigado

a residir em uma tenda de campanha, onde, por dilfe-

rentes vezes, conferenciou com os chefes das tribus indí-

genas.

Em maio de 1733, quando Oglethorpe já possuía um
forte convenientemente artilhado, convocou uma reunião

de cincoenta chefes de tribus, a cuja frente se apresen-

tou To-mo-chi-chi, venerável ancião, chefe mchem de toda

a confederação da baixa costa.
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Utígrstra a liibloiia {[iia To-ino-díi-dii presenteara Ogle-

tliorpe com uma pelle de búfalo, tendo na parte interior

a iigura de uiu;i águia, e que, ao entregal-a, dissera as

seguintes palavras

:

«Eis-aqui um pequeno presente ; dou-vos a pelle de

«um bulalo, adornada na parte interior com a cabe-

«ca e pennas de uma águia: desejo vós o acceileis,

«porque a águia é o emblema da velocidade e o bu-

«íalo significa a Torça. Os inglezes sâo velozes como

«as aves e fortes como aquelle animal; por isso assime-

«Iham-se ao primeiro, voando por cima dos maies até

«aos mais remotos pontos da teria, e parecem-se com o

«ultimo. poi'que sâo tâo fortes que nada lhes resiste. As

«pennas da águia sâo macias, e significam amor: a pel-

«le de búfalo é quente e significa protecção
;
por conse-

«quencia espero que os inglezes amarão e i)rotegerâo

«nossas pequenas famílias.

»

«Infelizmente— acrescenta o auctor donde extralii»

mos as precedentes linhas— os desejos do venerável Ttt^

(imo-chi-chi nunca foram reahsados, porque os brancos

«roubaram e destruíram os indios iiuiito mais vezes do

«(]ue os protegeram.»

Na reunião convocada pelo geneial Oglethorpe, na

(|ual o chefe supremo das tribus indígenas proferira o

discurso que fica referido. tratou-S(3 da compra de terri»

toiios ; e os inglezes obtiveram a soberania sobre toda a

região ao longo do Atlântico, desde Savaimah até Saint

Johns, e ao occidente até Flint e Ghattahoochee.

Nas disposições da provisão que George 11 havia con-

cedido, comprehendiam-se os princípios constitucionaes

que deviam reger a nova colónia, e no local onde hoje

í'xiste a cidade de Savannah fundou-se a autonomia da

(ieorgja n(» verão de 173^].

Nâo obstante a coi*rente de emigração (jue ali ia pro-

curar a liberdade de seus cultos, a colónia por muitos
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amios não pôde prosperar, e lutou, coiiio as outras, com
os obstáculos inherentes ás primitivas feitorias que se

estabeleceram por toda a America do norte.

A historia da colonisaçâo está cheia de episódios de

arriscadas aventuras, indomável perseverança e supre-

ma fé em uma estrella que muitas vezes deixou de bri-

lhar paia os que trilharam as primeiras veredas nas ma-

gnificas colónias anglo-americanas, de cuja emancipação

nasceu a grande repubhca dos Estados Unidos.

Narrando os principaes acontecimentos, e citando os

nomes que mais se distinguiram na inmiensa e árdua ta-

refa da colonisaçâo, náo nos foi possivel, no limitado es-

paço de um simples esboço, transcrever tudo quanto a

historia registra de grande e sublime na vida de um pu-

nhado de aventureiros que formaram a guarda avança-

da da civilisaçáo no novo mundo.

Quantas vidas se extinguiram para que brotassem as

vigorosas gerações que successivamente téeni povoado

as soberbas cidades d'aquelle immenso paiz! Quantas

tentativas mallogradas para se fundarem os ricos estabe-

lecimentos industriaes qne hoje rivalisam com os da an-

tiga e opulenta metrópole, a Gran-Bretanha

!

Se Christováo Colombo deu ao velho mundo um novo

hemispherio, os primeii'Os colonisadores secundaram o

grande génio pelas suas temerárias emprezas, dando á

Europa magnificas colónias que o andar dos tempos con-

verteu em paizes independentes.

Terminando a «segunda epocha», respectiva á coloni-

saçâo, vamos ver, na «terceira», qual foi a vida d'essas co-

lónias, que mais tarde o sopro da revolução afastou da

antiga mâe-patria, similhando o filho que sacode o jugo

do lar domestico para proseguir na missão providencial

de constituir uma nova famiha, perpetuando assim a hu-

manidade.
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1619-1760

A descoberta da America, e o estabelecimento das

feitorias, oii primitiva colonisacrio, foram os assumptos

das duas antecedentes «epochas» do presente volmne: a

historia das colónias será o objecto da terceira.

É diílicil marcar o periodo que respeita á vida colo-

nial : íinalisa elle com a revolução que produziu a inde-

pendência; o seu começo, porém, não é tâo fácil de

indicar com exactidão, e o arbitrio dos historiadores tem,

n'esse ponto, substituido a certeza das datas.

É evidente, que o verdadeiro "nome de colónia só se

deve applicar ao conjuncto de muitos estabelecimentos,

formando uma ou mais povoações, politicamente ligadas,

ou regularmente representadas na metrópole.

A historia das colónias britannicas na America do norte

nao offerece notáveis e interessantes acontecimentos ao

leitor, excepto na epocha em que ellas coadjuvaram a

mâe pátria na guerra contra os Índios e contra os fran-

cezes, do que trataremos em competente logar.

Adoptando, como na « epocha í> precedente, a ordem

chronologica dos factos, começaremos pela mais antiga

das colónias— a Yirginia.

Vimos já que a 28 de junho de 1619 se convocava,

pela primeira vez em .Tamestown, mna nsspmbléa popu-
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lar, e que no decurso de dois aniios haviam elieoado á

Virgínia cerca de cento e ciiicoenla jovens inglezas, de

bom comportamento, para fiiijdai'(un outras tantas famí-

lias com os isolados colonos.

O tabaco havia-se tornado moeda cori-ente ; de sorte

que cada emigrante podia obter uma esposa, pagando o

jireço da sua ])assagem, que ei'a calculado na media de

cem dollars (í)2t>00() réis), ou cento e trinta e cinco li-

Ijras de tabaco. As mulheres, cujo procedimento anterior

as inhibia da vida lionesta, eram tomadas para o serviço

domestico por um espaço de tempo determinado, durante

o qual nâo tinham direito de dispor da sua individualidade.

Em agosto de IGSO entrava no rio James um navio

hollandez carregado de pretos, sendo alguns vendidos

como escravos.

É de então que verdadeiramente data a introducçâo de

escravos nos Estados Unidos, cujo numero em 18G0 che-

gou a attingir a enorme cifra de quatro milhões.

Os aventureiros que haviam saído da Inglaterra, na

idéa de voltarem mais tarde para gosar da fortuna obtida

nas regiões da America do Norte, começaram a dedicar-se

ao solo da Virgínia conio ao seu paiz natal; e a vida so-

cial, o interesse pela industria e o amor da famiha fir-

maram sólidos vínculos entre a terra e o emigrante no

beneficio commum da colónia que nascia.

A emigração da Inglaterra continuava a affluir para as

margens do rio James, e o estabelecimento de novas fei-

torias estendía-se já até ás bordas do Potomac e suas cas-

catas, onde depois se edificou a cidade de Richmond.

No mez de agosto de 1G2], a companhia concedeu aos

colonos uma constituição, que confirmava a maior parte

dos actos praticados pelo governador Yeardley, e provi-

denciava sobre a Jiomeação da mesma auctoridade e de

um conselho, e sol)re a eleição de uma assembléa popular

composta (]o dois i*e])resentantes j)or cada distrícto, for-
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mando as duas corporações a assoinbléa geral qii(3 devia

reunir-so uma vez cada aiiixi.

Entretanto, asleisapprovadas j)oi' aquella assembléa,

só podiam ser executadas depois de liaver obtido a saiic-

çâo da companhia, como também as ordens d esta ultima,

relativas aos colonos, nâo tinfiam validade sem a ratifi-

cação da assembléa.

Instituiram-se tribunaes, e foi adoptado o systema do
jury, similhante ao que existia em Inglaterra.

O novo governador, sir Francis W} att, nomeado se-

gundo a constituição, foi encontrar a colónia debaixo de

um aspecto assas lisonjeiro; mas no centro das florestas

o selvagem lançava ainda um grito de cólera contra os

europeus.

Powhatan, o amigo dos inglezes, tinha deixado de
existir no anno de 1618, e o governo das tribus ha-

via-se succedido na pessoa de seu irmão mais novo Ope-
chancanough, que odiava os filhos da poderosa Albion e

era de caracter falso e traiçoeiro.

Os Powhatans reuniram-se e conspiraram sem outro

fundamento, que o de presentirem, nas frequentes che-

gadas de colonos, que cedo ou tarde as faces pallidas oc-

cupariam o solo onde havia nascido a raça vermelha.

Passava-se isto nos princípios de 1622, quando na ma-
nhã do 1 .° de abril, o terror e a morte se espalharam por
todas as feitorias situadas a maior distancia de Jamestown.
Os colonos seriam já uns quatro mil, e em menos de

lima hora eram assassinados cerca de quatrocentos ho-

mens, mulheres e crianças.

Entre os sacrificados comprehendiam-se seis membros
do conselho e alguns dos mais ricos habitantes.

A salvação de Jamestown e dos habitantes das próxi-

mas plantações, foi devida ao indio Chanco que se havia

convertido á religião catholica.

Apesar da bravura dos colonos, os selvagens ei\im
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muito superiores em numero, e de oitenta plantações ata-

cadas só oito ficaram existindo.

Bastantes haviam ainda escapado ao assalto dos sel-

vagens, em consequência de circumstancias topogra-

phicas, que mostraram aos inglezes a conveniência de

se concentrarem em Jamestown e de se prepararem para

uma terrivel vingança.

De facto, os Índios nas margens dos rios James e York,

foram por seu turno perseguidos e rechaçados até ás

florestas onde se refugiaram.

Entretanto, outra calamidade ia acommetter os colo-

nos : a estas desgraças seguiu-se uma epidemia e a fome;

de nove mil pessoas enviadas de Inglaterra para a Vir-

gínia, nos princípios de 1624 apenas existiam umas mil

e oitocentas.

Para isso também tiniia concorrido um acontecimento

politico, que nâo pode passar despercebido. A companhia

de Londres havia assumido proporções colossaes : os seus

membros constituíam o que hoje se chama— o estado no

estado— e até entre elles existiam dois partidos; um
pugnando pela completa liberdade da colónia, e o outro

que defendia as prerogativas reaes. O rei, julgando, e

com rasoavel fundamento, que a companhia tinha adqui-

rido tal poder que até conseguia dispor das cadeiras do

parlamento, como acontecera em 1623, com a can-

didatura de Nicholas Ferrer, acérrimo partidário da li-

berdade da Virgínia, tentou prnneiramente dominar as

eleições, mas não o podendo conseguir, dissolveu a com-

panhia, prevalecendo-se de uma syndicancia sobre os

seus actos.

Em julho do referido anno, 1624, eram retirados to-

dos os privilégios concedidos^, e a Virgínia ficava redu-

zida a província colonial da coroa de Inglaterra. Os ac-

cionistas da companhia de Londres tinham perdido appro-

ximadamente cento e quarenta mil libras.
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A estes acoiiteeiíneulos seguÍLi-se outro, ([iie foi a sua

natural consequência. Omonarclia nomeou George Yeard-

ley e mais doze consellieiros para administrarem a pro-

vincia, inliibindo-os porém de interferirem nas attribui-

ções da camará dos representantes.

A O de abril de 1625 fallecia James I, succedendo-lhe no,

tbrono seu fdho Charles I, que não era menos egoista do

que seupae. Nao obstante, como no seu próprio interesse

ia também o dos colonos, nas medidas que adoptou para

colher profícuo resultado das exportações coloniaes, teve

pela sua parte que fazer algumas concessões politicas,

taes como o reconhecimento tácito dos princípios repu-

blicanos em que se baseava a existência da camará dos

representantes: Charles I, em julho de 1628, escrevia

pois ao conselho do governo da Virgínia, pedindo a con-

vocação da assembléa para tomar em consideração uma
proposta sobre toda a colheita do tabaco.

N"este pedido contijiha-se, como acabámos de dizer,

um reconhecimento tácito dos piivilegios da i)i'ovincia.

Em novembro de 1627 falJ(,M'ia o governador Ceorge

Veardley e succedia-lhe, dois ;)jiii(*s depois. 1629, sir

John llarvey, membro do C(jnseltio jiomeado [)r\o i'ei Ja-

mes I.

Os colonos não sympathisavam coju o novo governador,

e a despeito dos seus próprios interesses recusavam con-

ceder o monopólio do tabaco á coroa de Inglaterra. Ainda

lizeram mais; depois de alguns annos de Jutas com sir

John llarvey, depozeram-no de goverjiador em 1635, e

levaram a sua accusação perante o rei. Este. i)()rém, re-

cusou-se a ouvir as queixas contra o accusado que tinha

ido a Inglaterro, e deu-llie todos os poderes para voltar

á Virgínia e administral-a novamente.

Esta segunda administração só durou até novembro

de 1639, em que Harvey foi substituído por sir Francis

Wyatt, que a seu turno também achou promptosuccessor,
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puiquc ciu agoslM do 1G41, sir Williaiu Bcrkeley era no-

meado goveniadoí' da Virginia.

Dirigiu esW nltiino a adiiiinistraeão com acerto pelo

espaço de alguns annos,mas mais tarde as commoçijes na

Inglaterríi não deixaram de aíTectar as feitorias na Ame-

rica, onde a população crescia progressivamente.

Na Yirginia attingia já a vinte mil habitantes.

A colónia reseidindo-se dos acontecimentos da metró-

pole, deixoíi-se iníluenciar pela intolerância religiosa, do

que resultou o nascimento de partidos politicos.

A Igreja da Inglaterra era a única mantida; sendo pro-

liibidos os sermões dos ministros das outras seitas.

Muitos dos r/ão (()///bi-ii</s/((s foram banidos para fora

da colónia.

Os Índios aproyeitaram-se deste estado de cousas para

projectarem e levarem a eífeito um segundo morticínio

em abril de 1644, no qual pereceram perto de trezentas

pessoas e foram devastadas muitas propriedades. Mas

os colonos haviam augmentado em numero, e os selva-

gens tomados de súbito terror viram-se obrigados a fu-

gir sem completarem o seu nefasto plano.

Por dois annos durou a guerra, terminando pela ca-

ptura do famoso Opechancanough, chefe dos Poichatans,

que segundo ims morreu na j/risão de Jameslown, e con-

forme outros acabon ferido por um soldado inglez, de-

pois de lealmente se haver constituído prisioneiro.

A confederação das diíferentes tribus perdeu o núcleo

que até então as havia ligado, e foi compellida, não só a

prestar obeihencia ás auctoridades da Yirginia. mas a

ceder as grandes extensões de territórios entre os rios

York e .lames desde as cascatas do ultimo até ao oceano.

AqueJle acío marcou a decaitencia da nação indígena,

e foi o prenuncio da sua completa destruição.

Durante a guerra civil, que na Inglaterra terminou

pela cxcciícrio de ('harles í e a ascensão ao podei' de Oli-
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ver Cromwell, os virgiiiiaiios cuiisorvaraiii-se Jcaes á

monarchia, e mesmo, depois de ])roclamada a republica,

levaram a sua fidelidade a leeouliecerem Charles 11, fi-

lho do ultimo moiiarcha. iião obstante achar-se no exilio

em França, c sih' ainda de Icnra idade.

O parlamento em ínfilalerra na adopeão de extremas

medidas pai'a reduzir á obdiencia a colónia americana,

enviou ao novo mnndo uma poderosa esiiuadia debaixo

do commando de sir í icorLiv Aysciie. coíKlnzindo commis-

sarios do mesmo parí.-uneido.

Ancorou toda. a íVota ímii llamploif Koads no mez de

março de 1652. (jiiasi na ('(MiczadiMMicoidrar alguma re-

sistência, para o que coíicoi-ria])! ccrlas disposições ado-

ptadas pelos colonos; mas longe d' isso. os virginianos

prestaram-se a uma promi)ta submissão e os delegados

da metrópole, pela sua parte fizeram as mais largas con-

cessões, quasi tão liberaes como as que, muitos annos de-

pois, serviram de base á constituição dos Estados Uni-

dos.

A Virgínia conservon-se quasi independente durante

a administração de Cnmiwell em Inglaterra.

Richard Bennet havia sido eleito governador em 1652

para preencher a vacatura deixada por Berkeley; soem
1656 é que CroiiiwcJÍ nomeava Samuel Mathews para o

mesmo cargo.

Os virginianos depois da morte de Cromwell, em 1658,

não quizeram leconhecer a legitimidade de seu filho Ri-

chard nos poucos mezes que governou.

Samuel Mathews foi então eleito chefe supremo da pro,

vincia comouma demonstração de independência; estabe-

leceu-se o sufiragio universal i)ara todos os liomens livres-

e os i)roprios criados, (pie eram por assim dizer escra-

vos temporários, conseguiram todos os direitos, até mes-

mo o de poderem ser eleitos membros da camará dos

representantes.



Richard Croniwell era de caracter fraco, e apesar de

reconhecido por legitimo successor de seu pae Oliver

Cromwell, nâo se niaiiteve mais do que alguns mezes

no supremo poder, abdicando em 1059, quando a ap-

proximaçâo de Charles II havia feito rebentar vários

tumultos em Inglaterra.

A Virgínia tornou-se notável então por se realisar nos

seus habitantes aquelle antigo proloquio de «ser mais

realista do que o rei».

De facto, quando apenas se julgava possível a restau-

ração de Charles II, Berkeley, que tinha sido eleito gover-

nador em 1600. repudiou a soberania popular, e procla-

mou rei da Inglaterra, Escócia. Irlanda e Virgínia o pre-

tendente que ainda estava no exilio.

Ao parlamento inglez não agradou a demasiada rea-

leza dos virginianos, e estava disposto a fazel-os entrar

na rasão enviando uma esquadra para os submetter,

quando elles dirigiram uma mensagem a Charles II, que

se achava em Flandres, convidando-o a ser rei da Vir-

gínia.

Ascircumstanciascompiicavam-separa os colonos, ao

mesmo tempo que os acontecimentos em Inglaterra se

encarregavam de os simplificar, restaurando a dynastia

dos Stuarts no anno de 1660. Charles II, por gratidão,

ordenou que as armas da Virgínia fossem esquarteladas

com as de Inglaterra. Escócia e Irlanda, tornando-se

aquella possessão província autonómica do reino unido

debaixo do nome de -=Velho domínio. ==Até 1773 cu-
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iiliava-sc a moeda da Vii'giiiia com as armas c legenda

relei"idas.

E preciso dizer que já eiilão havia um paiUdo re-

publicano na colónia de qne nos occupàmos, ao qual

11 ao agradavam os sentimentos monarcliicos da maio-

ria.

Ele^eu-se nova assembléa sob o iníluxo de grandes as-

pirações, qne não chegaram a realisar-se, porque, os

privilégios que também já existiam, foram substituidos

por algumas restricções commerciaes que aífectaram a

industria da colónia.

Uma d'essas restrições foi levada a effeito no mesmo

annode 1660, fazendo reviver a lei da navegação de 1651,

cujas disposições prohibiam a entrada e saída das merca-

dorias nas colónias inglezas, em navios que não tivessem

sido construídos nos domínios da Gran-Bretanha, e tripu-

lados por capitães e marinheiros nacionaes
;
permittindo-

se apenas que a quarta parte das tripulações podesse ser

composta de estrangeiros. O assucar, tabaco e outros

productos coloniaes só podiam ser exportados para In-

glaterra ou para as suas possessões. O próprio commercio,

entre as differentes províncias coloniaes, foi sujeito a um
imposto em beneficio da metrópole.

Charles II ainda foi mais longe no seu injusto modo

de proceder.

Em 1673 deu a posse, fior trinta annos, a lord Cul-

pepper e ao Earl of XvWngton, seus favoritos, de quasi

lodo o dominio da Virgínia, comprehendendouma grande

parte já cultivada.

O povo murmurava, e com isso só obtinha tornar o

partido do rei cada vez mais despótico, a ponto da pró-

pria assembléa, que havia sido eleita somente para o pe-

ríodo de dois annos, se declarar permanente, conver-

tendo em verdadeiro despotismo de muitos o systema

repi'esentalivo ali adoptado.
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A intolerância religiosa não p(j(lia deixar de nianifes-

tar-se em taes circumstancias ; os sectários denomina-

dos baptistas e quakers foram compellidos a pagar gi'an-

des multas.

Os empregados públicos declararam-se independentes

do povo, pelo facto de receberem os seus salários do pro-

ducto dos direitos impostos sobre a exportarão do tabaco.

Á nomeação dos jnizes i)residiu a mais requintada par-

cialidade, por tal modo manifestada, que inn século de-

pois, por occasião do acto da independência, ainda d'ella

havia memoria, lançando-se o odioso sobre os oppresso-

res enviados da metrópole.

Organisaram-se então dois partidos—um formado da

classe que gosava dos benefícios da coroa ; compunha-se

dos mais poderosos em riqueza e influencia— o outro, já

denominado republicano, ao qual pertencia o povo des-

contente que, a custo pagava os impostos, e murmurava,

sem força ainda para reconquistar os seus naturaes di-

reitos.

Charles 11, pela sua inépcia, preparava assim no sé-

culo xvu a revolução que cem annos depois devia arran-

car á Gran-Brelanha as suas mais caras colónias no novo

mundo.

Acrescia ao descontentamento dos colonos a attitude

ameaçadora dos indios da tribu Susqiiehamiah, que vivia

na parte inferior da Pennsylvania. Batidos pela tribu Se-

necas nas proximidades da bahia Chesapeake, foram re-

tirando para o Potomac. e ali atacaram as feitorias do

Maryland, contiimando o roubo e o assassínio nos habi-

tantes da Virgínia.

Não era sem rasão que a tribn Sa.sí/fic/uwnah fazia a

guerra aos brancos. A historia imparcial conta que alguns

chefes enviados ao acampamento de John Washington

(um dos antecessores do grande Washington) haviam

sido traicoeiramenle assassinados, violando-se assim o
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direito mais sagrado da íiiieri-a, (jiic cm ioda a parle 1)10-

tege os parlamentarios.

Foi preciso adoptar serias medidas de defensa: o go-

vernador Berkeley, porém, não linha a sulíiciente ener-

gia, e desconfiava dos homens competentes que podiam

coadjuvai-o.

N'esíe numero se achava Nathaniel l>acoii,m(íml)i'odo

conselho da Yirgiiiia, luas nmito esthnado pela notorie-

dade dos seus |)rijicipios repubhcanos.

Aos desejos por eile manifestados de armar o povo na

sua pro|)ria defensa, o governador i'espondeu negativa-

mente, icceiaiido o perigo que podia resultar do arma-

mento do partido descontente.

Entretanto os indígenas approximavam-se a lai ponto

das plantações, que perto de Kichmond foram assassi-

nados alguns colonos.

Por aquella epocha também a provinda de Massachus-

setts estava a braços com a guerra do regulo Metacomet,

ou rei Phihp, como a historia o denomina. D' esses acon-

tecimentos aihaide nos occuparemos.

Nathaniel liacoii. obedecendo ásua consciência e á von-

tade popnlar. coUocon-se á frente de uns iininhenlos ho-

mens para bater os Índios. O governador, em maio de

lt)76, declai'ou-0 traidor, e enviou algumas tropas para

o prender.

Ainda conseguiu fazer dispersar um pequeno numero

dos combatentes de Bacon, mas a maior parte seguiu o

seu chefe na arriscada empreza a que se destinava.

O povo sympathisava com elle, e ])or toda a parte se

lhe reunia: por tal fóima, (jne o governadorviu-se obri-

gado a fazer letirar as Iropas (|n<' pei seguiam Bacon,

ao mesmo temjjo que este batia os ijidios e os fazia de-

bandar para o lado do Rappahannock.

Mais tarde foi ehe eleito membro á camará dos repre-

sentantes: mas quando se approximava de .Tamestown o
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governador Berkeley mandou prendei-u. tendo de o por

logo em liberdade e de o amnistiar, porque o povo co-

meçava já a manifestar-se liostilmente.

Annuiu-se pois ao desejo populiir, dissolvendo a antiga

assembléa, que tinha o typo de uma certa aristocracia,

e concederam-se outros privilégios de que o povo liavia

sido privado pelas causas já expostas.

Estas concessões foram uma espécie de marco mi-

liario no systema democrático, que já despontava no novo

mundo.

O governador, depois deliaver cedido á altitude im])0-

nente da vontade popular, nâo se julgou em segurança

na capital; foi para a plantação do centro (Middle planta-

tion), que assim se denominava eidáo a povoação que lioje

é conhecida pelo nome de WilJiamsi)urg.

A plantação do centro ficava apenas a quatro milhas

de Jamestown, e a igual distancia entre os rios York e

James.

Ah o governador, acompanhado de alguns centos deiío-

mens armados, fez-se proclamar commandante em chefe

das tropas da Virginin, i'ecusai)do-s(? todavia a assigiiar

a nomeação de Bacon pai'a ii' novamente balei' os indí-

genas.

Mas Bacon dirigiu-se a .lamestown, e pediu que a re-

ferida nomeação Ifie fosse enti'egue sem demora.

Berkeley atemorisou-se, e assignou inunedialamente

o documento que lhe era exigido; foi ainda mais longe

—recommendou ao rei os actos e os serviços do ({ue ha-

via sido qualificado de traidor.

Pela assembléa foi também Bacon investido no com-

inando general de mil homens, marchando em seguida á

frente d'esta força contra os Índios Pamimkey que com-

punham uma pequena tribu no rio da mesma denomi-

nação.

O governador Berkeley atravessou então o rio York
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e convocou am Glouceslei' uma reunião do partido

que se dizia realista, apoiando-se na sua opinião para

revogar todas as deliberações republicanas, procla-

mando de novo Bacon traidor nos íins de julho de

1670.

Com estes acontecimentos começou a guerra civil. Ba-

con retrogradou para Jamestown, confiscou as proprieda-

des dos realistas e apoderou-se de suas esposas para lhe

servii'em de reféns. A fugida de Berkeley, o chefe repu-

blicano proclamou a sua abdicação, convocando uma as-

sembléa com o fim de obter que todos os seus actos

fossem sanccionados.

Não estava longe de sacudir a vassallagem ingleza,

(juando correu o falso boato da chegada de navios con-

(hizindo tropas da metrópole.

Esta falsa noticia animou o governador ; fez-se acom-

panhar das forças que pôde reunir, inclusive alguns ma-
rinheiros, e em setembro do mesmo anuo marchou sobre

.Taniestown, onde Bacon já o esperava, para o fazer reti-

rar até ao rio James.

Entretanto desta vez verificava-se a chegada de tro-

pas inglezas, e os repubhcanos não podiam permanecer

na povoação que tanto era disputada.

Antes, porém, de se retirarem lançaram-lhe fogo, e

na manhã seguinte, l.*' de outubro, Jamestown, a pri-

meira povoação edificada pelos inglezes no novo mundo,
não era mais do que um montão de ruinas, que ainda

hoje os viajantes conhecem pela torre de uma igreja que

os annos e os homens teem respeitado.

Bacon marchou então na direcção do rio York, no firme

propósito de atacar os realistas que occupavam a Virgí-

nia, mas acommettido pelas febres dos pântanos morreu
a 11 de outubro de 1670, não deixando quem o podesse

substituir no commando das suas forças.

Wma) tempo depois o governador Berkeley voltava em
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triumpho para as plantações do centro, e marcava a sua

restauração por alguns actos de crueldade.

Vinte e dois insurgentes considerados como os prin-

cipaes instigadores da rebelliâo, foram enforcados. A
historia registra os nomes de três; coronel Hausford,

Drummond e Lawrence, e denomina-os os primeiros

martyres da liberdade na America.

A assembléa quiz interceder a favor dos condemna-

dos, mas Berkeley continuou ainda por mais algum tempo

a sua obra de vingança, impondo multas, prendendo e

confiscando a propriedade dos revoltosos, até que o i^ei

em abril do anno seguinte, 1677, o fez substituir, na

convicção de que o procedimento de Berkeley era no-

civo á conservação da colónia.

Apesar da deficiência das chronicas o nome de Berke-

ley ficou odiado, e a historia consagra á sua memoria

vehementes censuras.

A revolta de Bacon, como é natural, encontra a maior

sympathia nos annaes americanos; aquelle que para

os inglezes não passou de uin rebelde traidor, para

os cidadãos da pátria de Washington foi um dos pri-

meiros heroes da independência, que mais tarde se rea-

hsou.

A Virgínia, depois da ausência de Berkeley manifestou

alguns symptomas de nova agitação nos annos de 1679

e 1680 por causa dos impostos. Alem d'isso a conducta

de Jeffrey, successor de Berkeley, produzia grande des-

contentamento.

Em tudo se presentia já o desejo da independência,

que crescia na rasão directa do progresso e da civih-

sação.

Os eífeitos de todas estas commoções continuaram por

muitos annos ; e a Gran-Bretanha receiando novas revo-

luções exercia com rigor a auctoridade que lhe dava o

direito da colonisação. nãodesconliecendo que osprinci-
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pios repiihli(\inos se (l<\s('iivolviaiu com i'npi(lez na po-

piilaciío (la Viriiiuia.

A asscnilílra piipular rada v(.'z se loi-jiava Jiiais iudo-

pciidciilc do clciiieiiíi» arislociMíico: c [loi; ossc luolivo.

como também pai'a coiílcr as aspirações do})uv()edos

eleitores, a província eslava (jiiasi seiujire occupada por

1 copas da me(co| núc. coníiadas ao commaiulo de sir Herny
Cliicheley; ([iie era um militar prudente e iionrado. En-
tretanto os possuidores de plantações murmuravam por-

que eram obri^ad(»s a snsletdar as forcas militares, cuja

presença lhes tolhia as suas mais livres aspirações. '

O sequestro dos documentos da assembléa produziu

grande indignação enire os seus membros, levando-os a

|)i"oíerirem altivas reclamações, em que se misturavam
ameaças ao govecnridoc. com rigorosas censuras ao rei.

Lord Cu]pei)per, (|ue havia sido nomeado governador

vitalício 110 anuo de 1()77. só chegou á America em
1080, e a sua conducta, longe de attrahir as sympathias

do povo, desenvolveu grande descontentamento por causa

dos seus actos de concussíio.

Rebentaram novos distúrbios ; os i)rincipaes influentes

foram enforcados por ordem do rei, e o espirito publico

estava debaixo do maior terror quando o próprio monar-
cha, conhecendo a conducta errada do governador, re-

vogou a concessão que lhe havia feito e destituiu-o do
cargo em 1684.

EíTingham, seu successor, continuou o mesmo syste-

ma de lord Gulpepper. e tendo o descontentamento do

povo assumido serias proporções, achava-se imminente

uma geral insurreição quando a morte de Charles II e a

elevação ao thromj de seu irmão James II, em fevereiro

de 1685, apaziguou os ânimos exaltados, deixando-lhes

antever alguma esperança no novo reinado que despon-

tava.

James II. duque de York. havia recebido em 1664 a
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dotação da província denominada Nova Amsterdam, que

passara a cliamar-se New York n'aquella mesma epocha,

do que adiante nos occuparemos.

Ao contrario do que se poderia suppor, a situação da

provincia não melhorou; os impostos augmentaram, e o

descontentamento geral tornou a apresentíir o mesmo
estado de agitação que nos povos é o precursor das re-

voluções.

Felizmente um outro acontecimento na historia da In-

glaterra attrahiu a attenção da colónia; a dynastia dos

Stúarts era em 1G88 desthronada pela segunda vez, e a

inauguração da casa de Orange, nas pessoas de Will-

iam III e Mary Ann (fdha do ultimo monarcha James II),

foi uma verdadeira aurora que raiou na remota posses-

são do novo mundo.

James II, pela sua intolerância, superstição, tyrannia e

espirito de oppressão, havia-se tornado impossível aos

seus próprios súbditos.

As reformas foram então radicaes. e o espirito publico

voltou ao seu estado normal.

A vontade popular, expressada pela voz do parlamento,

converteu-se em uma realidade, e a sua benéfica acção

influiu directamente na administração das colónias. De-

finiram-se os poderes dos governadores das provindas,

e estabeleceu-se bem claramente quaes eram os direitos

do povo.

Apesar das restricções commerciaes, que a metrópole

não revogou, em virtude do systema protector que tinha

adoptado, a parte politica adquiriu uma forma mais libe-

ral e contribuiu, para d'ahi em diante, consolidar no povo

o direito ás livres instituições por que- havia combatido.

Na epocha de que nos occupâmos, a população na Vir-

gínia já attingia cerca de cincoenta mil almas, das quaes

metade se compunha de escravos.

O commerclo do tabaco havia obtido grande desenvol-
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vimento; as exportações para a Inglaterra e para a Ir-

landa faziam-se por muitos milhares de volumes em al-

gmnas dezenas de navios.

Organisaram-se diíferentes corpos de milicia, bastante
numerosos e disciplinados, para imporem respeito aos
Índios das tribus mais próximas.

A provincia dividia-se então em vinte e dois condados
com quarenta e oito parochias, tendo cada uma a sua
competente igreja e ministro da religião.

Nâo obstante todo este progresso, a litteratura estava
muito atrazada na colónia ingleza. Nao havia uma loja

de livros, e a primeira imprensa que ali se estabeleceu
foi no anno de 1792.

A historia da Virgínia, desde a revolução de 1688, que
na metrópole havia produzido tão sérios acontecimentos,
até á guerra com os Índios e francezes, não oíTerece

nada de notável.

Aquella revolução tinha marcado uma nova era na
marcha dos negócios pubhcos, e o povo dedicava-se com
verdadeiro interesse á agricultura, á industria e ao com-
mercio.

xMais tarde nos occuparemos ainda da Virgínia; por
agora devemos remontar-nos ao anno de 1621 para re-

latarmos o que se passava no Massachuseíts.

40



Quando na «segunda epoclia» da])resente obra nos oc-

cupámos da colonisação do Massachusetts, vimos os ru-

des traballios por que passaram os primeiros colonos, e

as horriveis phases que teve aquella nascente provincia,

antes de ali se estabelecer o primitivo gérmen da sua ci-

vilisaçâo. ;

Gomo o leitor estará lembrado, os puritanos saídos da

Inglaterra, buscaram refugio na Hollanda á perseguição

religiosa, e d'este ultimo paiz, na qualidade de peregri-

nos, foram tentar fortuna nas então inhospitas regiões

da Nova Inglaterra.

É d"aquella epocha, 1G20, que data a verdadeira colo-

nisação do Massachusetts ; e da mesma epocha partire-

mos para consignar n"este Esboço os principaes factos,

que na nossa opinião, constituem a vida colonial de um
dos mais florescentes estados da União americana.

Os indígenas, n'aquelle ponto do paiz, não hostilisavam

os peregrinos; antes pelo contrario, um dos chefes Ín-

dios, por nome Samoset, da tribu Wampanoag, foi o pri-

meiro a dirigir-se ao acampamento dos colonos, offere-

cendo-lhes o terreno necessário para se estabelecerem.

Este facto reanimou os pobres aventureiros, que des-

de então se julgaram mais ao abrigo das aggressões dos

índios. Voltou novamente Samoset a encontrar-se com os

ínglezes, mas d'esta vez acompanhado de Squanto,

aquelle chefe que, tendo sido aprisionado pelos hespa-

nhoes, havia recentemente voltado de seu captiveíro em
Hespanha. Dotados estes dois índios de nobres senti-
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mentos, nãocoiiiiiiuus aos lilhos das lloi-eslas, planearam
uma entrevista do povo hranco com Massasoit, o grande
chefe dos Wampanoaf/s, i\iu^ mim residia em Mount
Hope.

O velho sachem (('heíe supi'emo; api'esentou-se c(jm

uma guarda de sessenta guerreiros e tomou posição em
um próximo outeiro, onde recebeu, segundo os costumes
selvagens, Edward Winslow, na qualidade de embaixa-
dor dos colonos. Ficou este entregue á guarda acima re-

ferida, para que a sua vida nâo perigasse, e o chefe Mas-
sasoit dirigiu-se para New Plymouth a tratar com o go-

vernador Garvei\ Em signal de reciproca amisade fuma-
ram o calumet *.

D 'esta entrevista resultou um tratado preliminar de
alhança e amisade. que foi mantido pelo espaço de cin-

coenta annos.

Dois dias depois doeste acontecimento, isto é, a 3 de
abril de 1621, falleceu o governador Carver. William
Bradford, que deixou algnns trabalhos sobre a historia

da colónia, e que também havia emigrado da HoUanda
com os demais peregrinos, foi eleito successor de Car-
ver, logar que obteve em todas as seguintes eleições, até

á epocha da sua morte, em 1657.

Por mais de trinta annos Bradford dirigiu os negócios
da colónia com prudência e habilidade.

No outono de 1621 os colonos correiam o risco de
morrer de fome,, e deveram a sua salvação a uma limi-

tada colheita de milho fornecida pelos Índios. Ainda as-

sim, durante os quatro annos que se seguiram, soífre-

ram grandes calamidades, que só a muita perseverança
d'aquelles corajosos aventureiros poderia supportar.
Em novembro do mesmo anno, 1621, trinta e cinco

emigrantes, alguns procedentes daquelle navio Speed-

* Calwmt significa cachimbo da i)az.
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well, de que já falíamos por occasião da partida dos pe-

i'egrinos, foram jmUar-se aos seus irmãos de trabalho e

augmentar ainda mais as suas privações.

Alem do rigor do inverno, acrescia o temor em que

os colonos estavam pelas ameaças do grande chefe dos

Narragansets, que via os inglezes como intrusos e inimi-

gos que,, mais cedo ou mais tarde, convinha aniquilar.

Entretanto William Bradford, pela sua politica e boa

administração, obteve que aquelle chefe solicitasse uma
paz, aindaqiie nâo sincera, mas forçada, collocando-o

nas circumctancias de se toinar amigo apparente dos in-

glezes.

Chamava-se aquelle indígena Canonicus, e vivia na

ilha Connanicut, do lado opposto a Newport. Não deixa

de ser original o modo como Bradford o humilhou e con-

venceu, para delle próprio saírem as propostas de paz.

Foi o caso que Canonicus, em fevereiro de 1622, enviara

a Bradford uma porção de settas embrulhadas na pelle

de uma serpente de cascavel. No estylo indígena tal pre-

sente significava um desafio, e o governador assim o

comprehendeu; mas a seu turno, devolveu a pelle cheia de

pólvora e de balas. Os selvagens, nâo conhecendo o uso

de similhantes objectos, sentiram a maior superstição, e

fizeram com que elles fossem expostos nas aldeias, para

que se interpretasse a sua maléfica influencia. Gomo era

natural n'aquelle povo, tudo que não tinha fácil explica-

ção tornava-se maravilhoso, para o bem ou para o mal,

conforme as circumstancias; e o presente de Bradford

produziu o necessário eíTeito, espalhando o terror entre

os Índios. D^isto resultou que Canonicus vendo-se humi-

lhado, foi o primeiro a solicitar a paz dos inglezes, pre-

dispondo outros chefes a imitarem o seu procedimento.

No verão do mesmo anuo chegaram mais alguns emi-

grantes, enviados por um membro da companhia de Ply-

mouth, n)as eram elles, na maior parte, vadios e pregui-
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çosos, que iião podiam por iimilo leiupo sobrecarregar

a colónia.

Depois de ali peimanecerem algum tempo, foram para

Wissagusset (actualmente Weymoutli). a fim de estabe-

lecerem mna feitoria.

Da indolência d'estes colonos resultou uma fome, se-

guindo-se o roubo nos acampamentos indígenas.

Foi então que Massasoit, querendo recompensar os

serviços que havia recebido dos inglezes, quando fora

soccorrido em uma grave enfeimidade, denunciou a

conspiração que os indígenas haviam tramado no propó-

sito de assassinarem os colonos de Wissagusset.

Massasoit denunciou o plano a Edward Winslow, que

íicára conhecendo da entrevista já referida no presente

capitulo. Para soccorrer os emigrantes ameaçados, foi en-

viado o capitão Miles Standish com alguns homens, e

ainda a tempo de evitar o ataque. Entretanto houve um
pequeno encontro do qual resultou a moite de alguns

indígenas e de um chefe, cuja cabeça Miles Standish.

imitando os salvagens, trouxe em triunq^lio pai*a l^ly-

mouth.

Este acontecimento nicutiu certo respeito nas tiibus

vizinhas, e alguns de seus chefes apresentaram-se aos

inglezes solicitando |)az e amisade.

A feitoria de Wissagusset foi abandonada, e a maior

parte daquelles colonos voltou ])ara higlaterra.

A colonisação, por parte dos seus maioics inlluenles,

era uma pura especulação, que infelizmente para os

que n*ella haviam conliado, não dava pi'osperos resul-

tados.

D*isto resultou alguma desconliança e bastantes recri-

minações
; o capital lutava com o tiabalho. e a dissolução

dos contratos entre o senhor e o colono tornou-se uma
necessidade.

Em 1627 os colonos cojMjiraiam aos negociantes de
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Londres o direito que elles tinham á colónia, e ticaram

sendo por legitima consequência os únicos proprietários

do solo, que se dividiu por todos, na proporção de vinte

acres a cada um.

A cultura do tabaco não era ainda bem conhecida dos

emigrantes; e posto cultivassem os cereaes que po-

diam consumir, necessitavam, comtudo. do commercio

das pelles com os indígenas, a íim de as exportarem e

com o seu lucro pagarem os artigos que recebiam de

Inglaterra.

Com a compra do solo, em 10:27, outra vantagem ob-

tiveram os colonos— foi o dedicarem-se á pesca do ba-

calhau e poderem entrar iraquelle commercio, que desde

então caminhou em progressivo augmento.

O systema de governo ía-se já democratisando.

O governador, que a principio só tinha um assistente,

em 1624 já lhe competia ter cinco, e seis annos depois

elegiam-se sete colonos para o mesmo cargo.

Com a morte de James I e ascensão ao throno de Char-

lesl, em 1625, os não-conformistas continuaram a ser

perseguidos na Inglaterra. Muitos dos ministros d"aquel-

la religião foram obrigados a emigrar para a America,

onde se estabeleceram em Cape Anu.

A liviu) discussão religiosa tinha produzido os seus

naturaes resultados.

Do scisma haviam nascido serias divergências, por

forma tal. que até os mais exaltados pretendiam inaugu-

rar uma nova seita, a da chamada— própria rasão— que

já contava algims adeptos.

Em março de 1028, e no verão do mesmo anno, uma

outra companliia comprou as margens do rio Merrimac,

e John Endicot. com uma centena de emigrantes, esta-

beleceu-se em Naumkeay (actualmente Salem), onde elle

e os seus companheiros lançaram os fundamentos da co-

lónia da bahia de Massa chusetts.
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No aiino seguinte ruiain todos eucorpoiados debaixo

do nomo deaGovenio e conipaiibia da bahia de Massa-

chussets na Nova biLíialerra».

Esta compra havia sido leila ao conselho dePlymouth

por bomens de nma ccrla respeitabilidade, que mais tar-

de attrabiram para a inesniaempre/aasnotabilidades da

Nova Inglat(Mr;i.

Em julbo do incsino aiino, 16á9, cbegaram mis du-

zentos emigrantes, dedicando-se alguns a edificar Ghar-

lestown em Misbawam.

A nova colónia augmentava rapidamente.

Em Inglaterra decidia-se no mez de setembro d'aquel-

le anno, que o titulo pelo qual a companhia bavia obti-

do os territórios, assim como o respectivo governo, de-

veriam passar para os colonos.

Esta decisão, por parte dos indivíduos que compunbam

a mesma companhia, produziu salutar eííeito, influindo

nos ânimos de bomens intelligentes e de fortuna para

os predispor a emigrar.

Em julho de 1630 chegava a Salem John Wintbrop e

outros, acompanhados de perto de trezentas famifias. O
primeiro nomeado havia sido previamente escolhido para

governador, com um conselho composto de dezoito

membros, ficando assim organisada a nova administra-

ção do «governo e companhia da bahia de Massachussets

na Nova Inglaterra».

Os emigrantes foram estabelecer-se nos locaes que

então denominaram, e hoje se conhecem pelos nomes de

Dorchester, Roxbury, Watertown e Cambridge.

Estes sitios ficam nos subúrbios de Boston, que toi

fundada no verão do mesmo anno, 1630, começando

primeiramente pela edificação de alguns conagcs.

John Wintbrop era um dos homens mais activos e

emprehendedores dos que lançaram os primeiros funda-

mentos da glande republica que a Europa admira. Ha-
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via nascidu eiii liigia leira iio aiiiio de 1558 e morreu na

America em 1649.

Costmiiados a todas as commodidades e bem estar, das

trezentas familias que haviam chegado em julho de 1630,

muitos indivíduos tinham perecido até o fim do mesmo
anno, entre os quaes se contavam Higginson e Isaac

Johnson, dois dos principaes influentes n'aquella empre-

za, e o ultimo, por certo, o mais rico de todos os que fun-

daram a cidade de Boston.

Sua mulher lady Arabella, lilha do Earl of Lincoln,

íallecéra em Salem, e o marido pouco tempo lhe sobre-

viveu.

Entretanto, os que escaparam á intempérie do clima,

dedicaram-se corajosamente ao árduo trabalho de fundar

a província de Massachusetts.

Pelo povo reunido em assemblêa geral foi deliberado,

no mez de maio de 1631, que todos os empregados pú-

blicos, d'aquella epocha em diante fossem escolhidos pe-

los homens livres, isto é, por aquelles que pertencessem

a alguma das igrejas estabelecidas, porque assim estava

organisada esta qualificação n'aquelle ponto do paiz.

A maior aífinidade existiu sempre entre o estado e a

Igreja, na província de Massachusetts até 1665, em que

se revogou similhante disposição.

No anuo de 1634 estabelcceu-se um governo lepre-

sentativo, como já se tinha praticado para com a Vir-

gínia em 1619.

É d'essa epocha que data o progresso da colónia. A paz

com os Índios tornou-se uma realidade ; e os hollande-

zes na Nova Amsterdam reconheciam, pelas mais cor-

deaes demonstrações, os direitos da Inglaterra á provín-

cia de Massachusetts.



Um incidente devia temporariamente perturbar a tran-

quillidade publica : e esse incidente tinba a peior das

origens, a intolerância i'eligiosa.

Os puritanos, victimas na Inglaterra do falso princi-

pio que nâo lhes perniittia a livre manifestação da con-

sciência, tinham-se tornado na America obcecados defen-

sores de suas doutrinas, dando-lhes uma demasiada la-

titude de interpretação e intolerância.

Eram honestos e verdadeiros em todos os actos da

vida ; mas olhavam os anglicanos e catholicos como seus

principaes inimigos, empregando todos os meios para

os conservar fói'a do poder e alheios a toda a auctori-

dade.

O espirito do século concorria para alimentar a su-

perstição naquelles ânimos, aliás puros, mas offuscados

pelas falsas idéas de um exclusivismo que. a seu turno,

lambem fazia victimas.

Exerciam pois vinganças que estavam bem longe de

exemplificar a doutrina do evangelho, em que elles fun-

daram a sua i'eligião, despida de todas as exterioridades

do catholicismo.

Os puritanos, na extrema simplicidade a que deseja-

vam conduzir os deveres entre a Igreja e o estado, pre-

gavam utopias de que elles próprios eram as victimas.

Roger Williams, o fimdador de Rliode Island, confor-

me fica referido na «segunda epocha» d'estaobra, foi um
dos primeiros (jue soífieu a intolerância de seus correli-

gionários.
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Havendo sido escolhido para ministro do culto puri-

tano em Salem, no anno de 1634, provocou a resistên-

cia das auctoridades civis por contestar o direito dos

magistrados intervirem nos assumptos religiosos, im-

pedindo assim que elles protegessem quaesquer outras

seitas.

Roger Williams negava também o dever dos colo-

nos prestarem juramento ao rei ; e pretendia, dizem

*alguns historiadores, que as concessões feitas pela

Inglaterra, dos terrenos na America do norte, nâo de-

viam ser respeitadas, porque o solo pertencia aos indí-

genas.

Estas theorias, e os princípios de uma grande intole-

rância religiosa, foram a causa de grandes distúrbios na

colónia : as auctoridades viram-se por fim na necessi-

dade de banir Roger Williams em novembro de 1636.

Já, porém, elle se havia retirado em janeiro do anno an-

tecedente, na intenção de fundar o estado de Rhode Is-

land, e talvez para fugir ás consequências da geral exci-

tação que havia produzido a propagação de suas dou-

trinas.

No decurso do anno de 1635 chegou um gi'ande nu-

mero de emigrantes, e entre elles alguns indivíduos in-

fluentes e possuidores de grandes riquezas.

Hugh Peters, eloquente pregador, acompanhava os

novos colonos, assim como Henry Vane, mancebo de ta-

lento, que no anno seguinte obteve ser eleito gover-

nador.

Entretanto a palavra de Roger Witliams havia surda-

mente minado as consciências e abalado a fé dos colo-

nos, dispondo-os para receber todas as innovações em
matéria religiosa. Deste estado incerto, e do desejo de

cada um fazer prevalecer o que lhe parecia mais justo,

resultaram meetmgs c calorosas discussões nas colónias

de Plymouth e da bahia de Massachusetts.
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Ao sexo feminino não era permittido tomar parte em

taes discussões; e isso foi talvez bastante para desper-

tar o desejo contrario, por jiarte dos espirites exaltados

e ao mesmo tempo intelligentes de algumas mulheres,

que já então, como mais taide, apparecei^am na Ameri-

ca pretendendo conquistar direitos que de longa data fo-

ram sempre inherentes ao sexo forte.

Appareceu então Anne Hutchinson, nmllier dotada de

muita intelligencia e energia, que estabeleceu meetings

na sua própria casa, onde só eram admittidas as pessoas

do seu sexo.

N'estas reuniões manifestaram-se doutrinas de tal or-

dem, que as auctoridades civis e ecclesiasticas as deno-

minaram heréticas e sediciosas.

Anne Hutchinson proclamava que o Espirito Santo ha-

bitava em todos os crentes, e que as suas revelações

eram superiores á doutrina dos homens: que, por con-

sequência, todos tinham direito de julgar da capacidade

dos ministros da religião, e que os santos deviam ser

eleitos, e por essa forma canonisados, embora a isso se

oppozessem os precedentes cie sua vida.

Taes princípios iam de encíjntro ao clero, e lançavam os

espirites em uma completa anarchia religiosa; mas nem

por isso o governador Vane, alguns magistrados, e uma

grande parte dos homens mais proeminentes em Boston,

deixaram de seguir a nova doutrina.

Hutchinson tinha um irmão, o venerando John Wheel-

wright, que foi eloquente propagador das idéas de sua

irmã.

A controvérsia theologica assumia serias proporções,

e desviava-se para o campo politico, influindo nos negó-

cios públicos da colónia.

John Winthrop estava á frente dos que combatiam as

novas doutrinas.

Elegeu-se um synodo. e Anne Hutchinson,. depois de
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presa, foi banida da colónia, e as suas idéas conde-

mnadas.

Algum tempo depois Mrs. Iliitchinson e todos os in-

dividuos de sua familia eram assassinados pelos Índios

nos domínios hollandezes onde se tinham refugiado.

O governador Vane ficou sem popularidade ; nao foi

mais eleito, e voltou para Inglaterra; ali perdeu a vida

no cadafalso em 1662, por causa de seus princípios re-

publicanos.

Uma grande parte dos adeptos de Mrs. Hutchinson

estabeleceu-se em Rhode Island: e assim se disper-

saram os crentes da nova seita, que nâo pôde organisar-

se como outras mais felizes, e ainda mais absurdas, que

depois appareceram e se enraizaram no novo mundo.

A guerra contra os Índios Pequods (cujos resultados

foram descriptos quando, na «segunda epocha», nos

occupámos da colonisação do Connecticut) tinha produ-

zido uma relativa segurança para os colonos da Nova In-

glaterra.

Por outro lado, a perseguição religiosa na metrópole,

fazia augmentar por centenas a emigração para as co-

lónias. O governo inglez e a Igreja angUcana viam

com receio o progresso de uma sociedade composta de

indivíduos de sentimentos politic(JS e religiosos, que

eram oppostos m systema monarchico e á religião do

Estado.

Com o fim de calmar a febre da emigi'ação. no anno

de 1633, o governo da Inglaterra empregou varias me-

didas, e entre ellas publicou uma proclamação, que não

pôde ser levada a eíTeito pelas grandes difficuldades que

encontrou.

Por ordem do conselho privado foram embargados

no Tamisa, em 1634, oito navios que conduziam, diz a

historia, alguns dos mais puros partidários da realeza.

Em junho de 1635 o conselho de Plymouth devolvia á
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coroa a provisão com que liavia obtido a Nova Ingla-

terra.

Praticava-se isto sem o povo ser ouvido nem consulta-

do,, e a despeito de muitos interesses adquiridos. No-

meou-se então uma commissâo, composta do arcebispo

de Canterbury e de outros individuos, com plenos pode-

res para estabelecer um governo em todas as feitorias

na America do norte, regular tudo quanto respeitava a

matéria religiosa, condemnar os actos contrários á co-

roa britannica, punir os rebeldes, e até mesmo annullar

as pi'ovisões concedidas pelo governo da metrópole.

Quando esta noticia chegou aos colonos de Massachu-

setts, foi tal a impressão que produziu, que o povo, ape-

sar dos poucos meios de que podia dispor, contribuiu

j)ara uma subscripção promovida pelos mais entliusias-

tas, com o fim de oppor a taes actos completa resis-

tência.

Nem os tribunaes, usando do direito que a lei lhes

conferia, nem as ameaças intimidando os ânimos menos

firmes, poderam influir na opinião publica. Passiva era

a resistência, mas nem por isso se tornava menos seria.

Fácil foi comprehender então que se a epocha da eman-

cipação estava ainda bem distante, o caminho mais cur-

to para lá chegar era o da educação do povo.

Em 1636 o tribunal geral de Boston applicava dois mil

dollars^ para se estabelecer um collegio. Dois annos de-

pois, o reverendo John Harvard, deixava em testamento

mais de três múdollars para a instituição de um seminário,

([ue ainda hoje conserva o nome de Collegio de Harvard.

Em 1647 promulgou-se uma lei, dispondo que toda a po-

voação de cincoenta fogos tivesse uma escola com o seu

competente professor, e que áquellas onde o numero dos

o (lollar vale entre 920 e 950 réis.
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proprietários fosse de mil. lhes competisse miia cadeira

de grammatica.

As dissidências dos priucipios politicos e religiosos,

concorriam para desviar os ânimos da perseguição a que

se expunham os colonos pela resistência á metrópole, e

também os unia em commum interesse : tanto mais, que

as depredações dos hollandezes e francezes se faziam

sentir e obrigavam os liabitantes da Nova Inglaterra (que

já formavam uma colónia de cincoenta aldeias com vinte

mil almas), a conhecerem o valor do axioma «a uniãa

faz a força».

A guerra civil na Inglaterra diííicultava igualmente a

acção que ella podia exercer sobre a remota possessão.

A confederação intentada em 1637, quando se con-

cluiu a guerra contra os Índios Pequods, veriíicou-se

no anno de 1643, compondo-se das colónias de Plymouth,

Massachusetts, Connecticut e New-Haven.

O Rhode Island não foi admittido por se recusar a re-

conhecer a auctoridade de Plymouth.

Esta confederação era baseada em condições muito

similhantes ás que formam hoje a constituição dos Esta-

dos Unidos.

As provindas conservavam uma perfeita independên-

cia na sua administiação interna, e os interesses com-

muns eram superintendidos por uma commissão cx)m-

posta de dois membros por cada uma das colónias. De-

viam reunir-se annualmente, ou mais vezes, se assim

fosse necessário, para attender ao bem publico e recom-

mendar as medidas de interesse geral.

Não assumia a commissão o poder executivo, porque

as suas deliberações deviam ser cimsideradas, e, quando

convenientes, postas em execução pelas colónias, que

conservavam para todos os effeitos a sua soberana inde-

pendência.

Por muitos annos fnnccifmou este pacto até á ascensão
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ao throno de James 11. em ([iie ns provisõeá de todas as

colónias iVuarn revoiiadas ou suspensas. Quando depois

da revolução de 1()88, (jue aholiii a dynastia dos Stuarts

em InglateiTa. se i'es1ahel(M'eu o governo local, já não

existia a necessidade da coidederação. que então se dis-

solveu.

A colónia do Massacluisetls foi a que tomou a inicia-

tiva na imião das ])i'ovincias da Nova Inglaterra, mani-

festando sempre todas as tendências republicanas, e

lauto assim (pie a casa dos i'epresentantes ou corpo de-

mocraíico. (jue actualmente existe no congresso e nas

assembJéas legislativas dos estados, foi ali estabelecida

no anuo de 1644.

É evidente que os habitantes d aquella colónia bri-

lannica sympathisavam com os princípios republicanos,

que Gromwell havia proclamado em Inglaterra
;
por isso

não é de admirar que nelle encontrassem um grande

elemento para as suas aspirações.

Mais despreoccupados os colonos dos assumptos polí-

ticos, o commercio tomou maior desenvolvimento, sobre-

tudo com as índias occidentaes.

No exercido da sua quasi soberana independência,

que Gromwell não tinha tempo de contestar, as auctori-

dades estabeleceram uma casa de moeda, onde se cu-

nhou o metal que havia sido impoilado das índias acima

referidas.

Foram estas moedas de prata, do valor de três e seis

pence e de um shilUng sterling, as primeiras que se cu-

nharam no território dos Estados Unidos. São hoje raras,

mas existem algumas que têem a data de 1652 e o em-

blema de um pinheiro.

As feitorias nos territórios onde hoje existe o estado

do Maine, submetteram-se ájuiisdicção do Massaclmsetts

no mesmo anuo de 1652.

Alguns annos depois, isto é, em 1656, a coionia foi
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inquietada com a presença de duas muliíeres que des-

embarcavam em Boston. Eram «quakers» e por isso dis-

putavam aos puritanos a simplicidade de costumes o ri-

gidez de principios.

Estas creaturas, e outras que lhes succederam, foram

presas, accusadas de feiticeiras, e por íim enviadas para

Inglaterra, depois de açoutadas. Os livros da sua reli-

gião tiveram a honra de ser queimados pela mão do car-

rasco 1

Gomo viessem chegando mais individuos da mesma
seita, no anuo de 1657 poz-se em execução a lei contra

os «quakers»; mas, é preciso confessal-o, sem grande

resultado.

Entretanto a intolerância augmentava na rasão directa

dos sectários que entravam na colónia ; e, em virtude de

uma recommendação dos commissarios federaes, pela

maioria de um voto, a provincia do Massachusetts bania

o povo «quaker» do seu território, sob pena de morte.

Passava-se isto no anuo de 1658. O pretexto com que

se decretou similhante medida, foi o de que os pobres

«quakers» proclamavam doutrinas contrarias á ordem

publica e á estabilidade do governo.

Gomo sempre acontece, a demasiada intolerância con-

tra esta seita, só fez augmentar o numero dos que aspi-

ravam á palma do martyrio. A pena de morte foi, por

assim dizer, uma luva lançada aos crentes que desejavam

entregar a matéria ao supplicio e enviar o espirito a Deus,

conforme a fé inabalável de suas almas.

Eram poucos os «quakers» que saiam da colónia;

crescia porém o numero dos que de novo entravam. As

prisões estavam cheias ; muitos foram publicamente açou-

tados e alguns enforcados.

A reacção devia apparecer. O espirito publico in-

dignou-se contra similhantes barbaridades; os «qua-

kers» alcançaram o respeito devido aos martyres, e as
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auctoridades tiveram de ceder perante a opinião. Em
lG6i aboliu-se a pena de morte contra aquelles inoffen-

sivos fanáticos, e a tolerância christâ, como seria para

desejar que sempre tivesse existido, transigiu e tolerou

a nova seita.

Poderia ter havido algum fundamento para coagir os

«quakers» a nâo influírem na marcha dos negócios pú-

blicos, como elles pretendiam fazer com o absurdo de

suas doutrinas ; mas os rigores com que foram tratados

na America, e mesmo em Inglaterra, nâo se podem jus-

tificar por modo algum.

Os «quakers» nâo admittiam a auctoridade dos ho-

mens, e classificavam por consequência os magistrados

da colónia, como delegados de uma tyrannia incompatí-

vel com os princípios da sua religião.

Nas suas predicas proclamavam a pureza da vida, e o

dever de cada um exercer a caridade no mais elevado

grau. Para elles ninguém tinha o direito de analysar as

opiniões alheias. Só a voz da consciência devia ser o mo-
tor das acções do individuo; e os que assim nâo proce-

diam, obedecendo á auctoridade da metrópole, eram
simples mercenários pagos para perseguir o género hu-

mano.

Estes princípios, aliás subversivos da ordem, nâo po-

diam ser tolerados em uma sociedade nascente, que ne-

cessitava da obediência de todos no interesse commum,
para avançar no caminho do progresso; estavam, porém,

longe de constituir crimes que devessem ser punidos

com a maior penalidade até hoje conhecida.

Assim que os «quakers», livres da oppressâo da aucto-

ridade, poderam dar largas ás suas doutrinas, voltaram

as vistas para as tribus indígenas, dedicando-se á propa-

gação do evangelho entre os filhos das florestas, secun-

dando por essa forma a obra encetada por John Eliot, de-

nominado o «Apostolo dos Índios», que já havia conver-

11
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tido muitos á religião do Gliristo. fundando a primeira

igreja nos dominios dos selvagens.

Em 1660 era restaurada em Inglaterra a dynastia dos

Stuarts, e os juizes que haviam condemnado á morte, um
anno antes, o rei Charles I, fugiam á prisão e ao sup-

phcio. Dois buscaram refugio na America ; eram Will-

iam Goffe e Edward Whalley, e foram os primeiros a

annunciar em Boston a ascensão de Charles II ao throno

da Gran-Bretanha.

Os colonos da Nova Inglaterra sympathisavam com os.

princípios republicanos, e, em logar de acceder ás ordens

da metrópole, entregando á justiça os magistrados per-

seguidos, pelo contrario, deram-lhes seguro e secreto

asylo, incorrendo no desagrado da monarchia.

As restricçôes commerciaes abolidas durante a admi-

nistração de Cromwell, tornaram a ser postas em exe-

cução. Debalde o povo peticionou, pedindo a continuação

dos privilégios que estava gosando. A metrópole não at-

tendeu por algum tempo os clamores dos colonos, até

que, em agosto de 1644, lhe enviou uma commissão com

o fim de consolidar a paz e estabelecer a boa harmonia,

que se tornava necessária entre os dois paizes.

Mas os colonos viram estas medidas de um modo dif-

ferente, e ficaram indignados e receiosos de que preten-

diam usurpar-lhes os privilégios adquiridos, e restrin-

gir a acção de suas liberdades. A província de Massachu-

setts, sem deixar de asseverar fidelidade á metrópole,

protestou energicamente contra a auctoridade dos com-

missarios ; e, se exceptuarmos o Rhode Island, todas as

demais províncias da Nova Inglaterra secundaram o pro-

cedimento dos colonos do Massachusetts, que, a final,

viram reahsados os seus desejos, por isso que os actos

da commissão enviada pela metrópole, foram revogados

em 1666.

Os erros de Charles II tiveram a sua natural influen-
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cia em todos os negócios públicos da Inglaterra. As dis-

tantes colónias não podiam ser lembradas, nem receber

da metrópole o suíFicientc estimulo para executar as or-

dens cuja forca se pei'dia nas Yolui)tuosidades da corte

e nos excessos dos cortezãos.

O Massaclmsetts tomou a vanguarda no caminho da
liberdade, e, emquanto a Inglaterra soffria os resultados

da sua má administração, as colónias floresciam e gosa-

vam de uma perfeita tranquillidade.

Mais tarde rebentou a guerra dos indios, que a histo-

ria denominou= guerra do rei Philip= da qual nos
occuparemos no seguinte capitulo.



Massasoit, o grande chefe dos Wampamags, tinha dois

filhos aos quaes o governador Prince havia dado os no-

mes de Alexander e Phihp, em homenagem á sua bra-

vura. O primeiro morreu logo depois do fallecimento de

seu pae, tornando-se por isso o ultimo,, o chefe supremo

dos Wampanoags.

Emquanto Massasoit existiu, o tratado de paz, que elle

havia feito comos europeus, foi completamente mantido.

Também Philip ou Metacomet (como igualmente era

conhecido), por espaço de doze annos conservou as me-

lhores relações com os colonos. Mas á proporção que es-

tes alargavam as suas feitorias, invadindo o dominio dos

indígenas, e privando-os de todas as vantagens da vida

selvagem, Metacomet ou Philip via augmentar do mes-

mo modo a necessidade de exterminar os invasores, ba-

nindo-os para sempre do solo americano.

Foi no monte Pokanoket, segundo a denominação in-

diana, ou Mount Hope, como hoje é conhecido, a duas

milhas de distancia de Bristol, no Rhode Island, que

teve logar o plano da guerra e alliança com as demais

tribus da Nova Inglaterra, e outras que depois se envol-

veram no conflicto.

John Sassamon, indio de origem, havia sido educado

em Cambridge na província de Massachusetts e enviado

depois, como missionário, para o centro do paiz, a fim de

converter os seus compatriotas.

Ardente defensor dos brancos e grato á civilisaçâo que

d'elles havia recebido, nâo lhe permittiam os seus senti-
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mentos occultar u plano de destiiiirâo tramado na som-

bra das florestas.

John Sassamon gosava da intimidade de Philip e sa-

bia tudo quanto se devia passar.

Foi pois avisar as auctoridades em Plymouth, dando

assim aos brancos o signal de prevenção.

Este facto tornou-se conhecido dos Índios, e Sassamon

caiu assassinado por três da tribu dos Wampanoags, os

quaes, depois de julgados em Plymouth, expiaram o cri-

me morrendo enforcados.

Foi talvez a justa punição dos três assassinos a faúlha

que produziu a explosão. As antigas oíTensas recebidas

dos brancos, e o facto de, em 1671, o próprio Philip e

os de sua tribu, serem obrigados a entregar as armas de

fogo obtidas dos inglezes, em consequência da descoberta

de uma conspiração, eram causas bem serias para que a

vingança despertasse em corações selvagens alheios á

diplomacia, que formulou uma tabeliã de preços para to-

das as aíTrontas.

O chefe indiano começou por enviar todas as mulhe-

res e crianças para os Narragansets, a fim de ficarem pro-

tegidas dos perigos da luta.

Depois accendeu o facho da guerra.

A primeira hostilidade de Philip elfectuou-se em
Swanzey, umas onze léguas ao sudoeste de Plymouth

:

era o dia 4 de julho de 167o, e o ataque realisou-se em
quanto o povo saia dos templos, onde, pelo receio das

aggressôes dos Índios, tinha ido orar.

Foram assassinados alguns colonos, outros captura-

dos, c os que poderam fugir buscaram refugio nas pró-

ximas feitorias, levando o terror a toda a colónia.

Os habitantes de Plymouth fizeram juncção com os de

Boston e demais subúrbios; marcharam todos em direc-

ção a Mount Hope, e ali cercaram o chefe indio que se

defendia corajosamente, protegido pelos pântanos, no
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sitio que escolhera como ponto estratégico contra os

europeus.

No fim de muitos dias de sitio, Philip pôde escapar-se

com a melhor parte dos seus guerreiros, e fugiu para a

tribu dos Nipmtics no interior do Massachusetts, com a

qual fez causa commum contra os colonos, tomando

novamente a offensiva.

Com uns mil e quinhentos combatentes dirigiu-se para

as feitorias ao longo do valle do Gonnecticut, ao passo

que os poucos brancos aguerridos penetraram no paiz

dos Narragansets, e á força obtiveram um tratado de

amizade do chefe supremo d'aquella poderosa tribu, por

nome Canouchet filho de Miantonomoh, que habitava no

monte perto da formosa cidade de Newport, no Rhode

Island, que ainda hoje por abreviatura de Miantonomoh

conserva o nome de TonomyhiU.

Philip empregava todos os meios que a astúcia sel-

vagem lhe suggeria, e augmentava o exercito com ou-

tras tribus que seguiam, por medo ou sympathia, o seu

grito de guerra, e, sem descansar na obra de destruição,

queimou as casas que encontrou, não dando quartel nem

aos entes mais inoffensivos.

O terror era tal, que por alguns mezes os colonos da

Nova Inglaterra suppozeram que estava chegada a liora

do seu completo exterminio.

E comtudo aquellas colónias contavam já uns cincoenta

e cinco mil habitantes, conforme os cálculos dos melho-

res historiadores.

Desde Springfield até á actual fronteira do estado de

Vermont, todo o valle do Gonnecticut, onde existiam fei-

torias dos europeus, foi o theatro de mortes e de uma

completa destruição. Os próprios parlamentarios eram

traiçoeiramente assassinados, depois de attrahidos ás em-

boscadas preparadas pelos Índios.

Perto do sitio de Quaboag, hoje conhecido pelo nome
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de Brookfield, teriam sido queimados vivos algmis dos

colonos fugidos á traição dosindigenas, se a Providencia

lhes nâo tivess(í acudido com uma chuva torrencial,

dando assim occasião a (jue fossem soccorridos.

Muitas casas liaviam já sido o pasto da chammas ;
al-

gumas foram salvas e outras abandonadas pelos seus ha-

bitantes.

Passavam-se estes acontecimentos em agosto de 1675,

e pouco tempo depois, isto é, em princípios de setembro,

dava-se uma batalha entre cento e oitenta colonos e cerca

de setecentos Índios, perto do sitio chamado Deerfield,

que ficou reduzido a cinzas.

Na mesma occasião era atacada Iladley quando todos

os seus habitantes se achavam orando na casa de Deus.

Appareceu então, como por encanto, um homem alto

e de presença veneranda, com os cabellos e barba dis-

persos ao capricho dos ventos, brandindo uma resplan-

decente espada. CoUocando-se á frente dos opprimidos

conduziu-os ao ataque, e com tal arte o fez, que os Índios

foram derrotados.

O valente guerreiro tornou a desapparecer, deixando

entre todos a crença de que era um anjo enviado por

Deus para soccorrer o seu povo afílicto.

Diz porém a historia, que aquelle valente soldado, era

William Goffe que fugira de Inglaterra para escapar ao

cadafalso, por ter sido um dos juizes, que condemnára á

morte o infeliz Charles I.

A guerra estava i)orém longe do seu termo. No dia 23

de setembro os caminhos de Northfield appareceram

tintos do sangue de muitos mancebos pertencentes ao

grupo commandado pelo capitão Beers; e cinco dias

depois a companhia do capitão Lathrop era exterminada

por um milheiro de indígenas nas margens de um ribeiro

próximo de Deerfield, (jue ainda hoje conserva o nome

de «Bloody Brook» (Ribeiro ensanguentado).
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Os Índios de Springíield, apesar de se dizerem amigos

dos inglezes, fizeram jmicçâo com Philip, que tinha re-

solvido atacar a principal feitoria situada em Hatfield.

O plano era o da completa destruição da colónia de

Springfield, para onde o chefe, acompanhado de mil in-

dígenas, se dirigiu em 29 de outubro de 1675.

Foi porém repellido com tamanha perda, que só pôde

reunir o resto das suas forças na margem oriental do

Gonnecticut, marchando immediatamente sobre o Rhode

Island.

Os brancos haviam-se defendido heroicamente de den-

tro de suas habitações, palissadas com grossos troncos de

arvores, cujas extremidades eram aguçadas para diffi-

cultar as surprezas dos selvagens.

No Rhode Island Philip obteve que a tribu dos Nar-

ragamets se lhe unisse, violando o tratado de amisade

que tinha feito com os europeus.

Para castigar os selvagens, marcharam mil e quinhen-

tos inglezes da Nova Inglaterra, em direcção ao forte

onde três mil indígenas haviam buscado abrigo ao in-

verno, que já com rigor se tinha manifestado. O forte

estava construído em terrenos pantanosos, conforme o

uso, a pequena 'distancia ao sudoeste da aldeia denomi-

nada hoje Kingston, no condado de Washington em Rhode

Island.

Foi a 29 de dezembro, que os inglezes chegaram em
frente das palissadas que protegiam os indígenas.

A luta nâo se tornou longa, ijorque os sitiados offere-

ceram pequena resistência, e no espaço de algumas ho-

ras, forte e provisões estavam entregues ao furor das

chammas.

Centos de homens, mulheres o creanças pereceram no

immenso brazeiro accendido pelos inglezes: cerca de

mil combatentes foram mortos, e o resto feito prisio-

neiro.
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N'este numero se achava Ganoncliet, chefe da Iribu dos

Narragansets, que foi morto pouco tempo depois.

Phihp conseguiu fugir com alguns guerreiros, indo

refugiar-se na tribu Nipmucs.

Em todo o combate os brancos tinham perdido uns

duzentos e cincoenta homens entre mortos e feridos.

Durante o inverno, o terrivel Phihp não descansou

em reorganisar o seu exercito, sendo secundado pelas

tiibus ao oriente de Massachusetts, que também haviam

soílrido dos inglezes.

Na primavera de 1676 recomeçou a obra da destrui-

ção por parte dos Índios, e com tamanho furor^ que no

curto espaço de algumas semanas, a guerrc^ occupava uma
área de cerca de cem léguas.

Na província de Massachusetts as povoações de Wey-
mouth, Groton, Medfield, Lancaster e Malborough foram

reduzidas a cinzas, assim como as de Warwick e Provi-

dence no Rhode Island.

O mesmo fim tiveram todas as feitorias isoladas, das

quaes os selvagens se podiam approximar sem risco de

encontrarem forças inglezas.

Foi porém entre os próprios indígenas que se levan-

tou a discórdia, paralysando ella a torrente de seus ma-

leficios. Philip era tido na conta de muito ambicioso, e os

seus alliados não quizeram por mais tempo servil-o, pre-

ferindo algumas tribus entregarem-se e outras reuni-

rem-se ás do Canadá.

Os indígenas dispersos foram batidos pelo capitão

Ghurch, cuja bravura é registrada nas diíferentes histo-

rias dos Estados Unidos.

Os Índios tinham perdido mais de dois mil comba-

tentes em menos de um anno, e Philip fugia de um para

outro lado, a fim de evitar a perseguição dos inglezes.

No mez de agosto de 1676, a mulher e o filho d'esse

chefe, que por tanto tempo tinha sido o terror da Nova
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Inglaterra, foram feitos prisioneiros. A este aconteci-

mento Philip desanimou de todo e jiilgou-se perdido.

De facto, poucos dias depois, era elle morto por um
Índio obscuro, que sempre se havia conservado fiel ao

inglezes.

O famoso capitão Churcli separou-llie a cabeça do corpo

com uma tosca espada, que ainda hoje pode ser vista na

Sociedade Histórica do Massachusetts.

Do mesmo modo que os selvagens praticavam para

com os seus inimigos, os inglezes gostavam de imital-os

n'esta parte, a fim de aterrar os timidos com os pavoro-

sos trophéus symbolisados por uma cabeça humana na

extremidade de um poste levantado no sitio mais publico

da colónia.

Quizeram matar o filho de Philip, mas a final foi ven-

dido como escravo para as ilhas Bermudas. Era uma

creança, que deveria ter merecido a compaixão dos bran-

cos para receber uma boa educação e ser mais tarde,

para os seus compatriotas, um exemplo de emulação que

concorresse para civilisar os ignorantes povos das flo-

restas.

Com estes acontecimentos fmalisou a guerra chamada

do «rei Philip».

O poder dos Índios na Nova Inglaterra terminou com-

pletamente. Os colonos entregaram-se ao desenvolvi-

mento de suas feitorias, cujo progresso se achava para-

lysado pela terrível luta que acabamos de descrever. É

de então que data o começo da prosperidade yankee no

novo mundo, admirada hoje pela crescente industria de

um povo laborioso, emprehendedor e incansável nos

aperfeiçoamentos de todas as manufacturas.

A guerra do rei Pliilip foi bastante sensível para as

provincias da Nova Inglaterra, e ficou assignalada com a

perda de seiscentos homens, a destruição de doze aldeias,

comprehendendo, com as feitorias queimadas, cerca de
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seiscentas casas de habitação. Tudo foi reduzido a um
montão de minas.

Sem contar o prejuizo causado ao commercio e à indus-

tria de um povo que acabava de nascer, caicuiou-se que

a luta nâo teria custado menos de meio milhão de dollars,

o que era uma somma muito avultada para aquella epo-

cha.

Como se todos estes acontecimentos não fossem suf-

ficientes para opprimir a colónia do Massachusetts,

que todavia ainda estava combatendo os últimos baluar-

tes da revolução, appareceram novas difficuldades concer-

nentes á posse de vários territórios. Desde alguns an-

nos que existia um litigio entre os herdeiros de sir

Ferdinand Gorges e John Mason com a colónia do Mas-

sachusetts, em relação a terrenos situados onde hoje

florescem os Estados do Maine e do New Hampshire,

terrenos que se achavam debaixo da jurisdicção das au-

ctoridades em Boston.

A decisão dos tribunaes, tendo sido a favor dos allu-

didos herdeiros, a colónia julgou que lhe era conveniente

comprar os seus direitos em maio de 1677, pela somma

de seis mil dollars.

O New Hampshire, em 1680, ficou sendo provinda

independente, mas o Maine, encorporado na provinda

do Massadmsetts no anno de 1692, sò obteve a sua au-

tonomia em 1820.

Na metrópole as cousas não corriam debaixo de melhor

aspecto para a remotas colónias. Charles II não sympa-

thisava com o systema de governo adoptado nas suas

possessões, especialmente no que servia de norma para

as provindas de leste, cuja independência se assimilhava

com o self govermnent yà então hasteado pelas raças an-

glo-saxonias, em completa antinomia com o chamado

«direito divino».

A opportunidade para esse golpe de estado, que de
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uma vez revogasse as immunidades dos colonos e con-

centrasse o governo da colónia debaixo da acção directa

do executivo da Gran-Bretanha, nasceu do simples facto

que vamos referir.

Para resolver algumas difficuldades, a província da

Massachusetts tinha enviado alguns delegados á metró-

pole: era o seu fim estabelecer a melhor harmonia no

interesse commum dos dois paizes.

As negociações ficaram porém sem resultado, e no

mesmo navio em que tinham ido os delegados, foi en-

viado á colónia Edward Randolph, empregado de grande

fidelidade, e que por isso mesmo nâo inspirava a maior

confiança aos habitantes da Nova Inglaterra.

Edward Randolph havia sido nomeado para receber

em Boston os impostos arrecadados na alfandega, e tam-

bém ia investido de bastante auctoridade para revogar

a provisão concedida á província de Massachusetts.

Em junho de 1G84, o supremo tribunal declarava de

nenhum effeito a provisão do Massachusetts; mas o rei,

antes depor em execução o que elle chamava «seus di-

reitos» falleceu a 26 de fevereiro de 1685.

Ao monarcha que lhe succedeu, James II, o povo da

Nova Inglaterra não deixou de peticionar, demonstrando

as injustiças com que havia sido tratado.

O resultado foi o mesmo, e a provisão do Massa-

chusetts não deixou de ficar revogada, coUocando-se a

administração da colónia desde Rhode Island até Nova

Scotia, debaixo da acção directa da metrópole, para o

que Joseph Dudley foi nomeado presidente.

Em dezembro de 1686 chegava a Boston sir Edmundo

Andros, investido da suprema auctoridade para governar

toda a Nova Inglaterra.

Infelizmente este funccionario procedeu de modo a

augmentar ainda mais as reclamações dos colonos.

Ao passo que a imprensa soffria perseguição, os emo-
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lumentos dos empregados eram elevados, contra os in-

teresses da colónia, e a liberdade de cultos via-se tam-

bém ameaçada de voltar aos tempos da fanática intole-

rância.

Preparava-se o povo para uma resistência armada,

quando em abril de 1689 chegou a Boston a noticia da

revolução de 1G88 em Inglaterra.

James II era expulso do throno, e em seu logar pro-

clamavam-se monarchas da Gran-Bretanha William e

Mary de Orange.

Sir Edmund Andros foi preso, assim como uns cin-

coenta dos seus adherentes, e todos enviados para a me-

trópole.

O governo constitucional, ou, para melhor dizer, o

principio democrático, foi de novo restabelecido no Mas-

sachusetts.

James II, que era catholico, fugiu para a corte de

Louis XIV, de França, de quem recebeu decidida pro-

tecção.

D "isto resultaram serias divergências entre a Gran-

Bretanha e a França; e por tal forma ellas se apresen-

taram, que na America as suas respectivas colónias tam-

bém romperam as hostihdades.

O conflicto, que durou mais de sete annos, é conheci-

do na Instoria pela denominação de « guerra do rei Will-

iam», e d'esse conflicto nos occuparemos no seguinte

cai)itulo.



o Canadá conquistado aos francezes nos annos de

1759 e 1760, e cedido á Inglaterra pelo tratado de Pa-

ris de 1763, tinha pertencido á França (como já anterior-

mente fica demonstrado) desde a viagem de Jacques Gar-

tier ao rio S. Lourenço em 1534.

O Canadá denominava-se então «Nova França», e es-

tava entregue ás doutrinas dos jesuítas que, com o du-

plo fim de dominarem o paiz e engrandecerem a ordem,

tinham convertido muitos selvagens, tornando-os afila-

dos da metrópole.

A 7 de julho de 1689 romperam-se as hostilidades en-

tre os colonos dos dois paizes, sendo atacada a povoa-

ção de Dover, situada na fronteira, pelos francezes e Ín-

dios seus alliados. A guarnição, composta de vinte ho-

mens commandados pelo major Waldron, foi morta, e o

resto dos habitantes, cerca de trinta pessoas, passou á

condição de servos para o Canadá.

Em agosto seguinte, alguns Índios atacaram uma for-

tificação ingleza em Pemaquid, capturando toda a guar-

nição.

No inverno do mesmo anno Frontenac, governador do

Canadá, enviou uma força composta de trezentos fran-

cezes e indígenas para invadirem as colónias inglezas

pelo lado de Albany.

Em uma fria noite de fevereiro de 1690, a maior par-

te dos habitantes de Schenectada era assassinada, e a

povoação reduzida a cinzas.

Estas violências continuaram na primavera, e muitas
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das aldeias, a leste do paiz, foram atacadas pelas forças

combinadas dos francezes e indigenas.

Em homenagem aos colonos francezes, devemos de-

clarar que estes excessos, sem uma apparente justifica-

ção, foram promovidos pelos jesuítas.

Tanto no velho como no novo mundo, os discípulos de

Ignacio de Loyola eram os mesmos no emprego dos

meios com que pretendiam augmentar o christianismo e

fortalecer a unidade da Igreja catholica romana.

Todos estes acontecimentos produziram a maior exci-

tação nos colonos higlezes, e a Nova Inglaterra prepa-

rou-se para uma vingança, que punisse e intimidasse os

seus turbulentos e nocivos vizinhos do Canadá.

No seguinte mez de maio, o Massachusetts apparelhou

uma expedição de oito pequenos navios, debaixo do com-

mando de sir William Pliipps, conduzindo cerca de oito-

centos homens.

Port Royal em Acadie (Nova Scotia) foi tomado, e aos

seus habitantes se extorquiram os meios necessários para

occorrer ás despezas da expedição. Poucas semanas de-

pois os corsários inglezes saquearam o mesmo porto.

A Nova Inglaterra creou animo, e fez juncção com

New York para conquistarem o Canadá.

Foi combinado enviar uma outra expedição de desem-

barque, por via do lago Champlain, para atacar Montreal,

e uma força naval encarregada de se apossar de Que-

bec. A primeira expedição era commandada pelo filho de

Winthrop, governador do Connecticut, e as despezas que

ella occasionava deviam ser satisfeitas por aquella coló-

nia e por New York.

A ultima expedição referida foi organisada pelo Mas-

sachusetts e entregue ao commando de sir William

Phipps.

Todas estas forças sommavam dois mil homens, repar-

tidos por trinta e quatro navios.
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As tropas de Wintbrop e os Índios da tribu das

«Cinco nações», commandados pelo coronel Sclmyler,

foram impellidos para o lado de S. Lourenço e batidos

em agosto de 1690 por Frontenac, governador do Ca-

nadá.

O resto das forças nao passou de Wood-creek (hoje

White-hall) ; e do mesmo modo que as do commando de

Wintbrop, todas se refugiaram em Albany.

Sir William Pbipps cbegou a Quebec pelos melados de

outubro, e desembarcou algumas tropas; mas a cidade

estava por tal forma fortificada, que foi obrigado a voltar

para Boston sem perda de tempo, no receio de ser sur-

prehendido pelos gelos do inverno.

Á rivalidade do povo de New York com o do Connecti-

cut, á pouca harmonia entre Índios e europeus, e á falta

de cartas marítimas para guiar a expedição, se attribuíu

o seu infeliz resultado, para o que também concorreu o

apoio que os francezes receberam dos indígenas com os

quaes viviam na melhor intelfigencía.

Foi grande o sacrificio da colónia na mallograda tenta-

tiva : Boston teve que recorrer ao credito, para o que fez

uma emissão de cento trinta e três mil dollars em papel-

moeda.

A falta de recursos era manifesta ; e as colónias sem

o auxilio da metrópole nâo podiam aggredír os francezes

6 Índios do Canadá. Foi enviado sir William Pbipps a In-

glaterra com a missão de solicitar apoio para a guerra,

e a restituição da carta ou provisão do Massachusetts,

supprimida por James II.

William III de Orange nâo annuíu em conceder soc-

corro algum para combater o Canadá ; e em vez de res-

tabelecer a provisão antiga, concedeu outra, unindo em

uma só província o Plymouth, Massachusetts, Maine e

Nova Scotía.

Phipps foi nomeado governador, e voltou com a nova
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constituição para Bosloii em maio do 1092. Nâo era ella

porém baseada nos principios mais liberaes.

O povo tinha, é verdade, o direito de escolher os seus

representantes ; mas ao rei ficava a faculdade de revo-

gar as leis dentro do praso de três annos depois da sua

promulgação. O que, sobretudo, confrangia mais o ani-

mo dos colonos era nâo poderem eleger as altas au-

ctoridades, como governador, secretario, etc, cuja fa-

culdade ficava também pertencendo ao monarcha.

O elemento religioso soífreu uma alteração que nâo

podia deixar de agradar aos protestantes, a despeito dos

catholicos. Todos os cultos do christianismo ficaram ga-

rantidos pela nova constituição, menos o dos catholicos

romanos.

As represahas produziam os seus naturaes effeitos;

seja dito como lição para os intolerantes de todas as epo-

chas e de todas as religiões.

Assim como a Europa, em epochas de menos progres-

so, teve a inquisição, de triste e nefanda memoria, tam-

bém o novo mundo, pelo anno de 1692, soffreu as terrí-

veis consequências de crenças supersticiosas que provam
hoje ao que pode conduzir a ignorância dos povos, ainda

mesmo dos mais dedicados á industria e ao amor do tra-

balho.

O Massachusetts foi o theatro de scenas de feiticeria,

que perturbaram por algum tempo a paz das colónias da

Nova Inglaterra.

Os códigos penaes da velha Europa eram unanimes
em estabelecer a punição dos que, em detrimento de ou-

trem, usavam de malefícios e invocavam o espirito das

trevas
: as leis inglezas contra as feiticeirias foram ado-

ptadas nas suas colónias da America, e, conforme as

mesmas leis, muitos innocentes perderam a vida, pagan-

do com o seu sangue a ignorância do século em que tive-

ram a infelicidade de nascer.
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Foi em março de 1 692, na povoação de Danvers, que en-

tão fazia parte da de Salem, onde, pela primeira vez, a so-

brinha e a filha de um ministro do culto protestante mani-

festaram os symptomas d' essa terrível superstição, accu-

sando de feiticeira uma velha indígena, sua própria criada.

Gomo em toda a parte, o jejum e a oração foram ado-

ptados pelo povo com o fim de attrahir a misericórdia

divina, aniquilando o poder dos espíritos maUgnos.

Fácil foi disseminar-se o fanatismo, estabelecendo-se

em todos a firme crença de que a colónia estava debaixo

de terríveis e maléficas influencias.

Primeiramente os indivíduos pobres do sexo femini-

no, e cujo remoto nascimento lhes dava o único diploma

de feiticeiras, viram-se accusados perante o tremendo e

terrível tribunal de uma opinião ignorante e desvairada.

Depois nem o sexo, nem a condição, nem a idade foram

respeitados : a própria lady Phipps, mulher do governa-

dor, não escapou á suspeita geral.

Gondemnaram-se magistrados; e muitas pessoas, de

cuja honestidade ninguém podia duvidar, foram presas.

Mr. Burroughs, um circumspecto ministro, foi exe-

cutado.

Por mais de seis mezes durou aquella febre de fana-

tismo que conduziu ás prisões, á tortura e ao cadafalso

perto de trezentas pessoas.

Uma legislatura convocada em outubro de 1692 pro-

duziu repentina e esclarecida reacção, abrindo as pri-

sões ás infelizes victimas da ignorância do século.

Entretanto a guerra continuava. As feitorias estavam

fatigadas de uma luta que parecia não terminar.

Em julho de 1694, no sitio denominado «Oyster river»

(Rio das ostras) actualmente Durham, no New Hampshi-

re, foram mortas ou capturadas cem pessoas. Ain-

da dois annos mais tarde, em julho de 1696, uma força

de francezes e Índios aprisionou a guarnição em Perna-
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quid, sendo depois trocada pelos prisioneiros francezes.
O forte de Saint John na Terra-nova e outros postos mi-
litares adjacentes, foram igualmente tomados.
Em março de 1607, Haverhill, a dez léguas de Boston,

foi atacada e quarenta pessoas mortas ou feitas captivas!
Durante o verão, as feitorias mais distantes, soffrerani

continuamente as perseguições dos incommodos e turbu-
lentos Tizinlios do Canadá.

Finalmente o tratado de paz, assignado em Ryswick, na
Hollanda meridional, aos 20 de setembro de 1697, entre a
França de uma parte, o imperador da Allemanlia, aHes-
panha, a Inglaterra e a Hollanda da outra, poz fim ás hos-
tilidades que tinham devastado as colónias americanas.

Antes porém de se haver celebrado o tratado de Rys-
wick, havia sido creada pelo governo inglez uma commis-
sâo de commercio e V^mtRções(Boardoftradeandplan-
tations), cujo fim era o de superintender nas colónias ame-
ricanas. Esta corporação compunha-se de um presidente
e sete membros, tendo permanentes deveres a cumprir;
e diz a historia que foi um instrumento de oppressâo
que conduziu mais tarde á rebellião em 1775.

James II morreu em setembro de 1701, e Louis XIV,
que lhe havia dado asylo, reconheceu seu filho James
Francis (vulgarmente conhecido pelo nome de preten-
dente) como legitimo herdeiro ao throno de Inglaterra.
Gollocando assim a coroa sobre a cabeça da rainha Anne,
filha segunda de James II, que era protestante, a Gran-
Bretanha declarou guerra á França, começando as hos-
tilidades em 1702 para terminarem com o tratado de
Utrecht de 11 de abril de 1713.

O echod'essa guerra, assim como anteriormente já ti-

nha acontecido, foi repercutir-se na America entre ingle-
zes, francezes e Índios, sofrendo bastante os primeiros
como se verá do seguinte capitulo, dedicado a similhan-
tes acontecimentos.



o período em que vamos ííiilrar, ficou denominado na

historia dos Estados Unidos «guerra da rainha Anne»

de certo por corresponder á luta que estava travada na

Europa.

Os francezes romperam as hostihdades no verão de

Í703, aggredindo as feitorias da fronteira, desde Casco

até Wells.

Por feUcidade do povo de New York, a tribudas «Cin-

co nações» havia concluído inii tratado de neutralida-

de com o Canadá, e, pelo lado do rio de S. Lourenço,

os francezes nâo podiam aggredir os colonos da Gran-

Bretanha.

Também outras tribus tinham feito um tratado de paz

com a Nova Inglaterra, mas os francezes conseguiram

que elle fosse violado.

Na primavera de 1701 já o sangue tinha corrido em
abundância ; e, por uma grande partida combinada de

francezes e indios, era destruída a povoação de Deerfiel

no rio do Connecticut. Por essa occasião foram mortas

umas quarenta pessoas, e mais de cem feitas prisionei-

ras, e conduzidas através das florestas, onde algumas

pereceram.

Estas scenas repetiam-se frequentemente, e náo era

de estranliar ver os campos cultivados por grupos ar-

mados, com receio de serem surprehendídos pelos colo-

nos canadianos, e sobre tudo pelos índios, nos quaes a

falta de civílisaçáo se manifestava por barbaridades que

os povos cultos nao costumam praticar.
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As íeitoiias mais loinotas ostavauí quasi ludas aban-

donadas, e os seus habitantes reunidos em casas fortifi-

cadas para resistirem, ou pagarem caras as vidas aos seus

inimigos.

Este estado de cousas nâo podia permanecer por muito

tempo, sem grave transtorno para a tranquillidade, com-

mercio e industria das colónias inglezas. Por isso, na

primavera de 1707, as provincias de Massachusetts,

Rliode Island e New Hampshire determinaram tomar a

oífensiva contra os francezes.

O Connecticut nâo quiz fazer junccão com as outras

colónias.

No mez de junho, cerca de mil homens commandados

pelo coronel Marsh, sairam de Nantucket para Port-royai,

em Acadie.

A expedição era acompanhada de um navio de gueri-a

inglez ; mas nâo obstante toda a audácia dos marinheiros

e soldados britannicos, o resultado de seus esforços nâo

passou alem da destruição das propriedades situadas do

lado de fora da fortaleza.

Só três annos mais tarde, em setembro de 1710, é que

uma outra expedição saida de Boston, e de accordo com

a esquadra ingleza commandada pelo coronel Nichoí-

son, pediu e obteve a entrega do forte e da sua guarnição

em Port-royal.

Louis XIY de França, em 171;] fez cedência legal á co-

roa britannica da possessão denominada Acadie, ([ue,

desde então, passou a denominar-se Nova Scotia ou New

Scotland.

O nome Port-royal foi também mudado para «Anna-

pohs» em honra da rainha Aime de Inglaterra, que ha-

via subido ao throno na falia (h^successâodeWilliam lII

de Orange.

Apesar da entrega de Port-ioyal em 1710, a guerra

nâo deixou de continuar.
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Em julho de 171 1, cliegava a Boston uma esquadra in-

gleza, conduzindo um corpo de exercito debaixo do com-

mando de sir Hovenden Walker, com a missão de con-

quistar o Canadá. A Nova Inglaterra, pela sua parte,

levantou as forças que pôde, e a 10 de agosto seguinte,

quinze navios de guerra acompanhados de quarenta

transportes, conduzindo ao todo sete mil homens, par-

tiram em direcção ao rio S. Lourenço para atacarem

Quebec.

Na noite de 2 de setembro, a esquadra perdeu oito de

seus navios e perto de mil homens em consequência dos

cachopos na entrada do rio, que Walker poderia talvez

ter evitado se houvesse prestado attenção ás advertên-

cias dos homens práticos. A expedição mallogrou-se, e o

commandante inglez voltou para a metrópole com o resto

da esquadra; as tropas coloniaes recolheram a Bos-

ton.

Á noticia d'este revez as províncias de New York e do

Connecticut enviaram o general Nicholson com quatro

mil soldados, reunidos em Albany, para atacarem Mont-

real.

Entretanto a diplomacia obtinha uma suspensão de

hostilidades, e o tratado de Utrecht, concluído a 1 de

abril de 1713, punha termo á luta na America.

Os Índios solicitaram também a paz, e pelo espaço de

trinta annos as colónias gosaram de uma relativa tran-

quilhdade.

Diremos, relativa, porque sempre, durante aquelle

periodo, existiu maior ou menor agitação na província de

Massachusetts.

Os ordenados dos governadores que o governo local

queria estipular em cada anno, regulando-os conforme o

serviço do magistrado, levantou as principaes difficulda-

des entre a metrópole e as colónias.

No fundo não era por certo o valor de mais alguns
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dollars que dava origem a taes desintelligencias. O povo

d'aquella província foi sempre muito cioso dos seus di-

reitos, e entendia (pe só elle, por intermédio de seus

representantes, tinha o poder de dispor dos impostos

que todos pagavam.

Estas tendências para o self governmem ])YOceámm da

Índole democrática e da laboriosa educação dos habitan-

tes do Massachusetts. elementos estes que mais tarde

os tornou dispostos a entrar pacificamente no systema

republicano.

As agitações na Europa nâo deixavam também de se

reproduzir na America, promovendo conílictos, sobre-

tudo nas fronteiras do norte, onde colonos de outra raça

dispertavam certa rivalidade fácil de comprehender.

Todas estas discórdias foram a pouco e pouco calando

no espirito publico por forma tal, que quando em 1744,

a França rompeu a hostilidades contra a Inglaterra, os

colonos britannicos prepararam-se lambem para aggre-

dir os francezes.

D'esses acontecimentos nos vamos occupar no seguinte

capitulo, que a historia dos Estados Unidos registrou com

a denominação de «guerra do rei George», por corres-

ponder ao reinado de George II na Gran-Bretanha.



A Gibraltar da America, como era chamado o Cabo

Breton, em virtude da sua magnifica e defensável posi-

ção, foi a mira a que visaram os colonos inglezes para

não ficarem ociosos emquanto na Europa proseguia a

contenda entre a França e a Inglaterra.

A morte da rainha Anne, occorrida em 1714, tinha

chamado ao throno da Bran-Bretanha a casa do Hanover

na pessoa do eleitor George. Em 17^7 succedeu-lhe seu

filho George II.

Levantou-se então um conflicto entre Maria Thereza,

imperatriz da Hungria, e o eleitor da Baviera: ambos

disputavam o throno de Áustria.

O rei de Inglaterra esposou a causa de Maria Thereza

e o de França a da parte contraria.

Esta diíferença de opiniões conduziu a uma declara-

ção de guerra da França contra a Gran-Bretanha, e ás

hostilidades na America entre inglezes e francezes, como

sempre acontecia todas as vezes que as respectivas me-

trópoles deixavam de estar em paz.

A fortaleza de Louisburg, na ilha de Gabo Breton, ha-

via sido construída pelos francezes logo depois do tratado

de Utrecht, e parece que custara cerca de dois milhões

e meio de francos: era considerada n'aquella epocha uma
das primeiras fortificações da novo mundo.

William Shirley, governador da província de Massa-

chusetts, passava por serhomem intelligente, e de alcance

politico superior áquelles que o cercavam. Conheceu logo

a vantagem de se apossar de um ponto tão importante: -a

assembléa legislativa hesitou porém em annuir aos seus
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planos, (jae aliiial ròraiii adoptados |)ola maioria de um
voto.

Rhode Isiaiid. New Hampsliire e Coimecticut fornece-

ram as tropas que proporcionalmente lhes pertenceu,

New York enviou artilheria, e a Pennsylvania as neces-

sárias provisões. Louisburgera o refugio de todos os cor-

sários francezes que constantemente capturavam os na-

vios de pesca dos colonos da Nova Inglaterra.

Destruir ou tomar aquella fortaleza era uma impor-

tante questão para as nascentes colónias. AGran-Breta-

nha tinha dado o seu pleno consentimento, mas o com-

modore Warren, que então se achava nas índias occiden-

taes, nao quiz, a principio, tomar parte na expedição, e

as tropas coloniaes, compondo-se de três mil e duzen-

tos homens, debaixo do commando de William Peppe-

rell, saturam para Louisburg em 4 de abril de 1745.

Mais tarde, a 9 de maio, com geral surpreza, o com-

modore Warren fez juncçâo com a sua esquadra, e todas

as forças, que então se compunham de quatro mil homens,

desembarcaram na bahia de Gabarus, a uma pequena

distancia do ponto a que se destinavam.

Os francezes nao estavam prevenidos, nem podiam

suppor que tamanho exercito os fosse surprehender.

A povoação e a fortaleza ficaram logo debaixo de um
pânico immenso, que muito concorreu para augmentar

a força moral dos aggressores.

Nao era fácil alcançar immediatamente a povoação em

consequência dos terrenos pantanosos. Decidiu-se pois

um ataque combinado por mar e por terra.

As forças desthiadas ao sitio acamparam na rectaguar-

da da povoação, formando, pela disposição em que foram

coUocadas, uma espécie de curva da qual saíamospiquetes

necessários para conter em respeito os postos avançados

da guarnição franceza. A artilheria commandada por Ri-

chard Gridley, foi arrastada por cima dos pântanos; le-
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vantaram-se trincheiras, erigiram-se baterias, e no ultimo

dia de maio tinha-se dado principio a um sitio regular.

Durante que isto se passava em terra, chegavam mais

navios de guerra, e combinava-se um ataque geral para

o dia 29 de junho. Entretanto os francezes, conhecendo

que era inútil qualquer resistência, na véspera tinham

entregado ao exercito inglez a fortaleza, a cidade e toda

a ilha do Gabo Breton, no valor de vinte e cinco milhões

de francos.

A bateria royal, que era o 1) aluarte mais importante

dos francezes, foi tomada por quatrocentos homens. As

peças haviam sido encravadas, na idéa de as tornar inof-

fensivas.

Á França, porém, não podia ser indifferente tamanha

perda, e sobretudo, o seu. natural orgulho militar soífria

com aquella derrota que lhe fazia perder a preponderân-

cia no novo mundo.

No anno seguinte, 174(), o duque d'Anville, á frente

de uma numerosa esquadra franceza, foi enviado com a

missão de recuperar a ilha do Gabo Breton e de inquie-

tar, inflingindo-lhes severa punição, todas as feitorias

na costa marítima até onde podesse alcançar a artilhe-

ria de seus vasos.

A esquadra compunha-se de quarenta navios de guer-

ra, cincoenta e seis transportes, três mil e quinhentos

homens e quarenta mil espingardas para armar os fran-

cezes e Índios do Ganadá.

O destino porém decidiu que a França devia perder

as suas possessões na America do Norte.

Os temporaes d^aquellas frias regiões dispersaram e

fizeram naufragar muitos navios francezes, as enfermi-

dades dizimaram as suas magnificas guarnições, e o du-

que de Anville, opprimido por tantos desastres, teve que

abandonar a empreza sem poder desembarcar um só ho-

mem ou disparar um único tiro. Foi com três navios an-
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corai' 110 porto de Chebuclo (acliialnienle Halifax, na

Nova Scotia), onde depois morreu.

O segundo no commando da esquadra suicidou-se, em

consequência dos desgostos referidos.

Dois aniios depois de todos estes acontecimentos, isto

é em 1748, assignava-se em Aix-la-Cliapelle, o tratado

de paz que terminava a guerra da successão de Áustria.

Por este tratado eram postos em liberdade os prisio-

neiros e restituidas todas as propriedades e territórios

conquistados.

O parlamento em Inglaterra, tempo depois reembol-

sou as colónias das despezas feitas com os preparativos

de guerra contra o Canadá ; elevando-se similhante in-

demnisação á quantia de mais de duzentas mil libras

esterlinas.

Nâo obstante o tratado de paz acima referido, as ri-

validades, controvérsias religiosas e outras causas de

discórdia entre a França e a Inglaterra nâo ficaram ex-

tinctas. O estado latente d'esse ódio em parte subjugado

pela habilidade da diplomacia, conservou-se sempre na

Índole dos povos daquellas duas nações.

E emquanto as metrópoles gosavam de uma paz ad-

quirida pela força dos tratados, as suas i^espectivas coló-

nias, seguindo a custo a politica que da Europa lhes era

dictada, preparavam-se para uma luta tremenda que pou-

cos annos depois devia rebentar.

Cedo começaram os preparativos para essa contenda

que se chamou— guerra franco-indiana.

A causa proveiu de serias desintelhgencias sobre as

demarcações das fronteiras: o resultado assignalou-se

pela su])remacia dos inglezes na America do Norte.

Para diante nos occuparemos d'esses acontecimentos

que formaram, por assim dizer, a introducção á grande

obra da revolução d'onde brotou a independência dos

Estados Unidos.
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A lim de iiãu nos aíaslaimos em demasia da historia

das colónias, precisamos voltar ainda muito atraz para

instruirmos o leitor do que se passava nas demais pro-

víncias anglo-americanas.

Daremos preferencia a New York, por nos parecer que

assim convém mais á ordem dos factos que formam o

presente Esboço histórico.



Na «segunda epocha» d'esta obra, destinada á colonisa-

çâo, vimos como os holiandezes foram os primeiros em

lançar as bases de mna futura civiiisação na provincia

de New York. Os emigrantes que ali chegavam da Hol-

landa, no anno de 1623, encetaram a árdua tarefa da

colonisaçao que mais tarde, progredindo com rapidez in-

crivel, trouxe a riqueza publica áquella importante parte

do paiz. Para continuarmos a narração dos factos, na or-

dem em que se succederam, devemos agora mencionar

o que occorria por aquella epocha na própria cidade de

New York.

Em maio de 1626 Peter Minuit (de quem já falíamos

quando nos occupámos da colonisaçao da provincia de

Delaw^are) chegava a Nova Amsterdam na qualidade de

governador de New Netherland (Nova Hollanda) e com-

l)rava aos Índios a ilha de Manhattan pela quantia appro-

ximada de uns vinte e quatro doUars. É n'essa ilha onde

hoje floresce a magnifica e imponente cidade de New

York.

O systema de conciliação que Peter Minuit adoptou,

deu-lhe a confiança dos indígenas e a boa harmonia com

os puritanos estabelecidos em Plymouth.

Os inglezes também não viram com maus olhos o es-

tabelecimento dos holiandezes, e accederam a não inva-

dir o paiz na parte onde o commercio das pelles devia

pertencer aos domínios de Hollanda, cujos súbditos se

tinham limitado a traficar em taes artigos.

A companhia hollandeza das índias occidentaes, que
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havia tomado a colonisaçâo da Nova Hollanda e que, em
1629offerecia grandes tractos de terreno e certos privi-

légios a todos os que enviassem para ali um certo numero

de emigrantes, auferia os lucros provenientes do com-

mercio das pelles, o qual, começando por lhe produzir

apenas onze mil dollars. já em 1640 subia a sessenta

mil.

Os próprios directores da referida companhia aprovei-

taram-se d'aquelles privilégios, e enviaram Wouter Van

Twiller para examinar o paiz e escolher as terras que

lhes poderia convir.

Os terrenos eram livremente comprados aos Índios, e

o titulo da compra coníirmado pelo governo hollandez.

Os compradores tornavam-se então, até um certo grau,

senhores feudaes, e alem d'isso gosavam da immunidade

de não pagar impostos.

Os emigrantes foram convergindo para ilha de Man-

hattan, e a pouco e pouco fundaram as melliores pro-

priedades que hoje guarnecem a cidade e estado de New
York.

No local que actualmente se denomina Battery, na parte

mais inferior da cidade, edificou-se então o forte Ams-

terdam.

Nos condados de Albany e de Rensselaer, ainda hoje

existem muitos terrenos na posse dos descendentes da

primitiva familia Van Rensselaer.

Os proprietários, que, como fica dito, eram até certo

ponto senhores feudaes, têem sido, depois de 1840, in-

commodados pelos rendeiros no intuito de se libertarem

de seus patrões (patroons).

As discussões politico-sociaes impugnando o direito

do senhorio contra o do usufructuario, foram a origem

de scenas de violência e de muito sangue derramado.

Em 1633 Wouter Van Twiller foi nomeado governa-

dor, e tornando-se pelo casamento aUiado com a famiha



191

Van Renssélaer, pôde, por esta e outras circumstancias

concorrer para a prosperidade da colónia, servindo muito

a contento da companhia, cujos interesses elle fielmente

administrou.

Em maio de 1G38 Van Twiller era succedido por sir

William Kieft na occasião em que os suecos tratavam

de estabelecer-se nas margens do rio Delaware, como já

se disse quando na «segunda epocha» d' esta obra nos

referíamos á companhia sueca das índias occidentaes.

O novo governador era dotado de qualidades pouco

apropriadas para administrar uma colónia, aindaque

nascente mas já disposta a gosar das liberdades compa-

tíveis com as instituições da metrópole. Sir William Kieft,

ambicioso, e de poucos escrúpulos, nâo hesitou em pro-

mover a discórdia, concentrando o poder executivo á sua

plena disposição para o exercer com a maior tyrannia e

parcialidade.

Levantou pois desintelligencias com os suecos na pro-

víncia de Delaware, com os inglezes na do Comiecticut,

e com todos os colonos e indígenas das fronteiras de seu

districto. Com os últimos, especialmente, as difíiculdades

foram de tal ordem, que d'ellas nasceu a origem da sua

própria queda.

Os hollandezes tinham estabelecido uma feitoria e

edificado um forte em Albany, conseguindo obter a con-

clusão de um tratado de amisade com os Índios da tribu

Mohawks. Os indígenas nos subúrbios da Nova Amster-

dam nâo sympathisavam com o modo de proceder dos

hollandezes, porque consideravam os Mohawks seus op-

pressores.

Antes da chegada do ultimo governador o commercio,

entre europeus e selvagens, fazia-se debaixo da melhor

harmonia; mas a própria animosidade das differentes

tribus, augmentada com o ciúme que o tratado havia

produzido e com a concessão de aguardente que mais
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tarde lhes era fornecida^ levantou grandes discórdias a

ponto de se desenvolverem graves questões seguidas de

assassinatos.

O novo governador, em logar de intervir pacificamente

n'estas desintelligencias, tornou os indígenas ainda mais

irreconciliáveis, exigindo dos que se denominavam «Ín-

dios do rio» por ficarem nas margens da ilha, tributos e

pelles que elles mal podiam pagar. A amisade e a confian-

ça dos indígenas foi enfraquecendo como era bem natu-

ral que acontecesse.

A tribu dos Lenni-Lenapes, composta de Índios que

pretendiam proceder dos mais primitivos do continente

norte-americano, e que também se denominavam Dela-

wares, habitavam a parte do paiz que fica fronteiro á Nova

Amsterdam isto é, á actual cidade de New York. Estes

indígenas foram accusados de roubos, e sír WíllíamKíeft,

em julho de 1640, enviou uma força para os castigar.

Alguns foram mortos e as colheitas destruídas.

Não tardou muito que os aggredidos se nâo vingassem

assassinando quatro fazendeiros em Staten Island, e des-

truindo muitas propriedades pertencentes a De Vries

que, por uma notável coincidência, era bem visto dos ín-

dios.

Logo depois um selvagem, cujo tio havia sido morto

por um hollandez, exactamente onde em New York foi

edificado o palácio da justiça, vingou-se d'aquelle atten-

tado, segundo o costume da sua tribu, pelo assassinato

de um inoffensivo hollandez.

O governador pediu a entrega do criminoso, e sobre

a resposta negativa que recebeu, determinou fazer guerra

a todos os selvagens que se tinham mostrado pouco ami-

gos dos brancos.

Esta deliberação nâo agradou aos colonos, que lança-

vam as culpas de tudo á inconveniente administração

de sír WilliamKiefl.
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A responsabilidade da guerra era lalv(3z superior á co-

ragem moral de quem a havia declarado, porque o pró-

prio governador, em agosto de I()41, convocou uma
reunião dos chefes das principaes famihas residentes em
Nova Amsterdam, os quaes escolheram doze pessoas, in-

cluindo De Vries, para representarem os interesses da
colónia.

Foi esta a primeira assembléa eleita na ilha de Manhat-
tan

; 6 aindaque nascida da iniciativa do governador, tor-

nou-se completamente opposta á declaração de guerra

que elle havia feito; e, indo mesmo mais longe, preten-

deu tomar conhecimento das differentes reclamações que
se apresentavam contra o primeiro magistrado da co-

lónia. Em fevereiro do anno seguinte, 1642, a assembléa

era dissolvida.

Continuavam as queixas por causa dos assassinatos

praticados pelos Índios ; e o governador, aproveitando a

opportunidade da chegada de alguns indígenas da tribu

Mohawk, decidiu castigar os selvagens, obrigando-os a

fugir e a procurar refugio na tribu dos Hackensacks, pró-

ximo do sitio que hoje se denomina Hoboken, defronte

de New York.

Ali chegados os indígenas, sohcitaram paz e ami-

sade dos hollandezes; mas sir William Kieft perdeu tâo

bom ensejo,de captar os bons sentimentos d'aquelles fi-

lhos das florestas, e em uma das noites de fevereiro de

1643, o rio Hudson (North river) era atravessado por
uma força composta de europeus e Índios Mohawks, a

qual caindo inopinadamente sobre os fugitivos, matou
uns cem homens, mulheres e creanças.

Este morticínio dispertou a idéa de uma vingança da
parte de todas as tribus circumvizinhas, e o facho da
guerra despovoou as aldeias e as feitorias dos bran-
cos, ensanguentando os campos com muitos assassina-

natos.

13
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As tribus de Long Island, («Ilha comprida» separada de

New York pelo East river), até então affeiçoadas aos co-

lonos, fizeram juncçâo com os insurgentes, ameaçando

a existência da colónia hollandeza, que esteve prestes a

desapparecer.

Por dois annos durou esta luta., apenas interrompida

pelas negociações de Roger Williams quando em 1643

embarcava para Inglaterra. Foi o capitão John Underliill

quem conseguiu bater os Índios, fazendo cessar as hostili-

dades. Â tribu dos Mohawks concedeu-se a soberania

das outras circuinvizinhas da ilha de Manhattan, e uni

tratado de paz, entre aquella tribu e os colonos hollan-

dezes, assegurou a tranquillidade que todos deseja-

vam.

O governador sir William Kieft havia-se tornado tâo

impopular, que foi retirado da colónia no anuo de 1647.

perecendo no naufrágio do navio em que se embarcou,

quando já chegava ás costas de Inglaterra.

Peter Stuyvesant, governador de uma das Antilhas

pertencentes á Hollanda (Guraçáo), succedeu a Kieft no

governo da Nova Amsterdam, emmaio do referido anno de

1 647; e, tanto pela sua respeitabilidade como pelo bom tra-

tamento para com os indígenas, tornou-se credor da esti-

ma de muitos e da inveja de alguns. Accusaram-n'o de

pretender usar da muita confiança que n'elle deposita-

vam os hoUandezes para empregar estes no extermínio

dos inglezes da Nova Inglaterra.
I

A honestidade de Peter Stuyvesant não é contesta-
"

da pelos historiadores, antes são unisonos em asseve-

rar a sua rectidão e habilidade na administração da pro-

víncia, sabendo defendel-a de seus inimigos até á occu-

pação ingleza em 1664.

Soube mesmo evitar conflictos que a ambição das

metrópoles tornava de grande gravidade, por isso que se

referiam ás demarcações de suas respectivas colónias.
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O forte Casimer, edificado por ordem de Stiiyvesant,

110 auíio de WH, onde actualmente existe a povoação de

New Castle no estado de Delaware, havia sido tomado
pelos suecos e a guarnição feita prisioneira.

Os Estados geraes da Hollanda, dando plena liberda-

de de acção ao seu representante em Nova Amstérdam,
ordenaram-lhe que subjugasse os suecos : com este fim

Stuyvesant fez-se de vela em agosto de 1G55, na direc-

ção de Delaware ; e pelos meados de outubro seguinte

tomou a fortaleza sueca, fazendo prisioneiros o gover-

nador e os individuou mais influentes, que foram envia-

dos para a Europa.

Alguns dos colonos suecos retiraram-se então para as

provindas do Maryland e da Virgínia, mas a maior parte

d'elles rendeu preito de homenagem aos Estados geraes
da Hollanda, e continuou ^li vivendo em perfeita tran-

quillidade.

No decurso de poucos annos a Nova Suécia desappa-
receu absorvida pela provinda da Nova Hollanda.

Os Índios, aproveitando-se da ausenda do governador
em Delaware, tentaram, mas sem resultado, rehaver a

provinda; Stuyvesant depressa regressou a restabelecer

a tranquillidade, por um instante alterada. Por alguns an-

nos os indígenas foram contidos em respeito, até que em
junho de 1663 surprelienderam a povoação de Wiltwyck,
que hoje se denomina Kingston, matando e capturando
bastantes colonos. Em maio do anno seguinte eram po-
rém forçados a assignar um tratado de paz e amisade.

Havia já alguns annos que as idéas democráticas dos
puritanos tinham invadido os domínios da Hollanda, e,

durante que o seu governador tratava de remover todas
as desintelligendas entre colonos e indígenas, um outro
poder preparava senos acontecimentos para o futuro.

A assembléa eleita por ordem de sir Wilham Kieft não
era estranha a tudo isto, antes, pelo contrario, repre-
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sentando a primeira soberania popnlar na Nova Hol-

landa, correspondia perfeitamente á origem d'onde

emanava.

Peter Stuyvesant eia aristocrata por nascimento epor

educação : e nâo podia sympatlnsar com as idéas dos pu-

ritanos residentes na provincia confiada á sua adminis-

tração. Oppoz-se pois, emquanto pôde, a todas as de-

monstrações de seus administrados, mas a final foi con-

vocada, pelos liabitantes da Nova Ilollanda, uma assem-

bléa de dois deputados eleitos por cada aldeia.

Esta assembléa reunindo-se em Nova Amsterdam, em
dezembro de 1G53, não obstante a opposição do gover-

nador, lutou a principio com a força que se lhe oppu-

nha, mas conseguiu por ultimo resistir ao pagamento dos

impostos e impor a sua vontade para ser a provincia ad-

ministrada pela Inglaterra, a fim de gosar das prerogati-

vas e liberdades d^aquella nação.

A restauração dos Stuarts levou Charles II, em IG60,

ao throno da Gran-Bretanha. Este monarcha, sem o me-

nor titulo nem direito, a 22 de março de 1664, fazia ces-

são de toda a provincia de New Netherland (Nova Hol-

landa) a seu irmão James, duque de York.

Uma esquadra ingleza, commandada pelo coronel Ri-

chard Nicolls, apoiava o acto illegal da Gran-Bretanha

;

e no dia 3 de setembro do mesmo anno a Nova Amster-

dam passava ao dominio inglez debaixo do nome de New
York.

A conquista foi fácil: o espirito publico estava dispos-

to a receber a supremacia britannica ; e as fortificações

achavam-se na impossibilidade de oppor uma prompta

resistência.

Peter Stuyvesant indirectamente havia concorrido pa-

ra inocular na população uma certa tendência a receber

a conquista da Inglaterra; e alem d'isso a luta susten-

tada entre o governador e governados não terminou a
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lemi)0, porque as cuucessões roi'aiii, como (jiiasi sempre,

inconvenientes é extemporâneas.

Stuyvesant hesitou bastante tempo antes de assignar

a capitulação, mas a íinal não pôde deixar de o fazer,

apesar de conservar-se sempre íiel á companhia hollan-

deza das índias occidentaes.

Com a cidade já denominada New York, o resto da

provincia passou ao dominio da Gran-JBretanha, e logo

em outubro seguinte, a Nova Hollanda ficou reconhecida

como fazendo parte da coroa britannica.

Kichard Nicolls foi nomeado governador e a feitoria

do forte Orange passou a chamar-se Albany, que era um

dos titulos do duque de York.

Albany é hoje a capital do eslado de New York.



A Hollaiicla sentiu que lhe arrancavam unia das mais

bellas jóias da sua coroa colonial; e os colonos conhece-

ram que mudar de senhor, nâo significa conquistar a li-

berdade. Não obtiveram a faculdade de eleger um go-

verno representativo; pelo contrario, sem o consentimen-

to pubUco, os impostos foram augmentados.

A Richard Nicolls havia succedido, como governador,

Lovelace, em 1667. Eraum déspota impróprio para con-

solidar os interesses divergentes da povoação, que acaba-

va de passar por uma radical transformação na sua na-

cionahdade.

O pedido que, em nome de muitos, uma commissão

lhe entregara, supplicando mais equidade no systema tri-

butário, foi não só altivamente indeferido, mas queima-

do pelo carrasco, como então se usava para imprimir

desprezo e infâmia.

Em 1672 rompiam-se as hostilidades entre a Gran-

Bretanha e a Hollanda ; e em julho do anno immediato,

a ultima d'estas nações apresentava uma esquadra na

bahia de New York, tomando posse da fortaleza e da po-

voação a 9 de agosto seguinte, sem ter disparado um tiro.

O governador achava-se então ausente.

O capitão John Manning commandava a fortaleza que

tão facilmente se entregou aos holJandezes. Aindaque

o seu procedimento não ficasse bem averiguado, a histo-

ria escreve este nome no rol dos traidores.

Os territórios de New Jersey e de Delaware entrega-

ram-se também, e pelo espaço de dezeseis mezes, isto é,
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até novembro de Uwi, aquella rogiiu. lonioii a chamar-

se Nova Ilollaiida.

A conclusão da guerra trouxe^ mu tratado de paz com

a Hollanda, e a resliluição das colónias á Gran-Breta-

nha. 1.11
O nome de New York ficou desde então adoiitado de-

finitivamente, e até á epocha da independência em 1776,

a Inglaterra nâo tornou a ser privada d'aquellas posses-

sões, que de direito pertenciam aos hoUandezes.

O titulo do duque de York foi validado em julho de

1674 em consequência de certas duvidas apresentadas

sobre a sua legalidade ; e sir Edmond Andros recebeu a

nomeação de governador.

N'essa qualidade, no verão de 1676, tentou proteger

a reclamação do duque, apresentando-se em Saybrook

com uma força armada, para se apoásar do território

comprehendido entre o rio Connecticut e o cabo Henlo-

pen. Mas o povo da Nova Inglaterra resistiu por tal for-

ma, que o governador não pôde realisar o seu plano, nem

o duque de York augmentar os seus domínios.

Sir Edmond Andros governou arbitrariamente até fins

de 1683, em que voltou para a Europa, tendo por suc-

cessor Thomas Dongan.

Pelos conselhos deWilliam Penn, oduque tmha mstrui-

do o novo governador para que convocasse uma assem-

bléa de representantes, o que se effectuou em outubro

d'aquelle anno, estabelecendo-se então as bases de um

governo representativo.

Compunha-se a assembléa, alem do governador, de

dez conselheiros e dezesete deputados eleitos pelos se-

nhorios directos daspropiiedades. Adoptou-se uma «de-

claração dos direitos do povo», e assentou-se no princi-

pio de que a faculdade de estabelecer impostos só per-

tencia aos representantes eleitos pelos cidadãos.

A colónia foi dividida em doze condados.



200

Estavam as cousas irestc pó, eos colonos começavam

apenas a gosar do beneficio de taes concessões, quando

em fevereiro de 1685, Charles II deixou de existir, e o

throno da Gran-Bretanha passou ao duque de York, de-

baixo do nome de James II.

Menos liberal como rei do que o havia sido como du-

que, o novo monarcha nâo quiz confirmar os privilégios

já concedidos, e ordenou que a religião da colónia fosse

a catholica romana.

Estabeleceram-se novos impostos ; foi prohibida a li-

berdade de imprensa; e os empregos distribuídos ape-

nas áquelles que professavam a religião do estado.

O governador Thomas Dongan, nâo executou todas es-

tas ordens, sem conhecer que eram impopulares e noci-

vas á preponderância britannjca no novo mundo. Quando

o monarcha lhe ordenou que empregasse padres francezes

para converter os Índios da tribu «Cinco nações», elle

abertamente se recusou fazel-o, declarando que simi-

Ihante medida era contra os interesses da metrópole,

porque deveria augmentar a influencia dos francezes do

Canadá sobre áquelles indígenas, que até então se ha-

viam conservado fieis aos inglezes, oppondo, por vezes,

uma barreira aos seus ataques contra as feitorias britan-

nicas.

Começava já a lavrar a discórdia, e nâo vinha longe o

dia da rebelliâo, quando chegou á America a noticia da

revolução de 1688, da fugida de James II, e subida ao

throno de William III (dOrange) e de Mary, filha do mo-

narcha desthronado.

Náo foi difficil mudar o estado de cousas na cidade de

New York : os ânimos estavam bem chspostos para isso.

Nomeou-se pois uma commissâo de salvação publica,

para attender aos negócios e confirmar os actos de Ja-

cob Leisler, commandante da milicia, que, em nome do

povo, se tinha apossado da fortaleza.
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Poi" este tempo já Thonias Dongau havia sido substituí-

do por Nicholson, o qual, receiando a attitude dos colo-

nos,, julgou que o mais seguro era fugir para bordo de

um navio e fazer-se ao largo.

Jacob Leisler foi nomeado governador interino.

A aristocracia e a magistratura não approvaram esta

nomeação, e accusaram Leisler, mais tarde, de usurpa-

dor, apesar d'elle se haver conduzido com prudência e

com energia.

Os magistrados não querendo, com a sua presença,

sanccionar os actos do que elles chamavam intruso, re-

tiraram para Albany, onde occuparam o forte Orange até

á invasão franceza, em fevereiro de 1690. Não poderam

então dispensar-se da protecção de New York; cederam

de suas pretensões, conservando-se relativamente tran-

quillos, na esperança de receberem novo governador, o

que aconteceu nos princípios de 1691, com a chegada de

Richard Ingolsby, na qualidade de logar-tenente do go-

vernador Henry Sloughter, que só desembarcou em maio

seguinte.

O primeiro acto de Richard Ingoldsby, sem ainda mes-

mo ter mostrado documento authentico da sua nomeação,

foi o de pedir a immediata entrega da fortaleza de que

Leisler estava de posse. Recusou este ceder a auctorida-

de que do povo havia recebido, a menos que não fosse

perante o governador nomeado pela metrópole.

Quando Henry Sloughter chegou a 29 de maio, foi o

próprio Leisler que lhe enviou um mensageiro, signifi-

cando o desejo de n'elle depositar todos os poderes de

que fora investido.

Entretanto os inimigos de Leisler tinham protestado

vingar-se, e quando elle e mais seu cunhado Milborne

iam entregar a fortaleza, foram presos, processados pelo

crime de traição, e condemnados á morte. O governador

recusou executar a sentença ; mas tendo sido convidado
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a um jantar, de antemão preparado para o embriagarem,

completamente fora do uso da rasão, assignou o fatal de-

creto, e Leisler e Milborne foram executados antes do

governador adquirir o estado normal das suas faculda-

des.

Henry Sloughter era um homem honesto, mas dado á

embriaguez, do que lhe resultou a horrível doença do

delírium tremens, que, poucos mezes depois d'estes acon-

tecimentos, o levou á sepultura.

Succedeu no governo da província Benjamin Fletcher,

caracter arrebatado, dissoluto e fraco. Serviu as paixões

dos que, na colónia, se diziam pertencer á aristocracia,

tornando-se por isso odiado do resto dos colonos.

O espirito publico havia-se conservado um tanto agi-

tado depois das duas execuções que ficam referidas.

Alem d'isso os francezes do Canadá, incitando os Índios

contra as provindas fronteiras, aproveitaram-se das cir-

cumstancias para invadir o paiz e causar grande pertur-

bação nos ânimos.

Peter Schuyler, major inglez ecommandante do posto

militar em Albany, possuia a confiança da tribu «Cin-

co nações»; era soldado intelhgente e cheio de aucto-

ridade. Aconselhou o governador sobre o systema que

convinha adoptar para bater o inimigo, e com tal felici-

dade executou o plano, que poz em debandada os france-

zes para lá do rio S. Lourenço, causando graves damnos

ás feitorias próximas do lago Champlain.

Frontenac, governador do Canadá, foi obrigado a per-

manecer tranquillo, depois de haver perdido trezentos

homens.

Em 1()98. ao governador Benjamin Fletcher succedeu

earl of Bellomont, par irlandez, que gosava da reputação

de honesto o de enérgico. Por isso as províncias do Mas-

sachusetts e do New Hampshire foram declaradas de-

baixo da sua jurisdicção no seguinte anno de 1699.
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De facto, Bellomonl tratou logo (Je extiipai' todos os

abusos, e de empregar os meios competentes para suppri-

mir a pirataria, que paralysava o commercio dos colo-

nos.

A origem d'este flagello que devastava o oceano, pro-

vinha da Hespanha reclamar a supremacia nos mares das

índias occidentaes.

A França, a Inglaterra e a própria Hollanda, haviam

concedido cartas de corso, mas, na impossibilidade de

evitar que os aventureiros as tomassem por sua própria

conta, aconteceu o que se pode suppor em uma epocha

que não brilhava pela demasiada policia marítima. Em
pouco tempo o mar estava infestado de piratas, que aggre-

diam e roubavam indistinctamente os navios hespanhoes

e britannicos.

Bellomont, soccorrendo-se do auxilio de Robert Living-

ston, emigrante escocez, de quem ainda hoje existem

aristocráticas recordações, preparou uma expedição de-

baixo do commando do capitão Kidd, para exterminar os

piratas das índias occidentaes.

A empreza não foi coroada com o successo que se es-

perava. O commandanto da expedição tornou-se também

pirata e até, com rasão ou sem ella, comprometteu o

próprio governador, não deixando livre de toda a macu-

la o nome de William III.

Kidd, arrostando com a opinião que o condemnava,

apresentou-se pubhcamente em Boston, onde foi preso e

enviado para Inglaterra. Instaurou-se-lhe processo, e

depois de julgado e convencido do crime de pirataria,

soffreu a pena capital em 1701.

N^este mesmo aiino falleceu eari of Bellomont, sem

ter visto o resultado da sua intelligente administração.

Foi então nomeado governador EdwardITyde, que es-

lava longe de gosar da boa reputação de seu anteces-

sor. Era dissoluto, concussionario e intolerante para os
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cultos religiosos dissidentes da igreja anglicana. Inimigo

declarado das immunidades populares, os colonos move-

ram-lhe crua guerra, conseguindo a final que elle fosse

demittido em 1708, depois de ter governado com o des-

contentamento de todos pelo espaço de sete annos.

Edward Hyde não pôde embarcar-se para a Europa,

porque os seus credores tinham-o feito capturar na falta

do pagamento de dividas. Só foi posto em liberdade

quando herdou, por morte de seu pae, uma cadeira na

camará dos Lords. Gomo é sabido, a lei ingleza nâo

permittia a prisão por dividas quando o devedor perten-

cia á camará alta.

Nada occorreu de saliente na administração da provín-

cia desde a demissão de Edward Hyde em 1 708, até á

chegada de WiUiam Gosby, em 1732. Os governadores,

que ao primeiro se seguiram, foram lord Lovelace, In-

goldsby, Hunter, Schuyler, Burnet e Montgomerie, que,

a despeito de moderados, não conseguiram, com os seus

contínuos esforços, suster a corrente democrática que ia

progressivamente ligando os ânimos dos colonos.

Necessário foi aos governadores transigir com a opi-

nião popular manifestada pelos eleitos do povo, e ceder

das prerogativas reaes perante as liberdades publicas.

As finanças não gosavam de uma grande prosperida-

de, porque se resentiam das despezas occasionadas pela

guerra da rainha Anne, de que já nos occupámos em ou-

tro capitulo.

Quando William Gosby chegou á colónia, em 1732,

Rip Van Dam, que pertencia á classe do povo, exercia o

logar de governador interino. A natural rivalidade dos

dois funccionarios, que representavam differentes prin-

cípios, produziu serias deshitelligencias e fez nascer dois

distinctos partidos : o da aristocracia, que apoiava as me-

didas do governador que chegava, e o da democracia,

que sustentava as ide as do que largava o poder.
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•lá n\aquella epoclia existiam dois jornaes que, por via

de regra, defendiam oppostos interesses. Eram elles:

«Tiie New York Gazette», o primeiro da provinda, pois

havia sido iimdado em 109(5 ; e «Tiie New Vork Weekly»

(semanal), estabelecido mais tarde. O primeiro perten-

cia ao partido da aristocracia, e era propriedade de Will-

iam Bradford; o ultimo aos democratas, e era sustenta-

do por John Peter Zenger.

A violência da aggressâo e o acrimonioso da lingua-

gem haviam attingido um grau, que nao era compatível

com a independência da auctoridade. Resultou pois, que

o governador, desprendenclo-se de certos preconceitos,

até então respeitados, ordenasse a captura de John Pe-

ter Zenger pelo crime de diíTamaçíio contra os poderes

constituídos. Depois de uma reclusão de nove mezes, o

jury absolveu o accusado.

Passava-se isto em julho de 1735, sendo advogado do

réu Andrew Hamilton, de Philadelphia, que foi presen-

teado com uma caixa de oiro por parte dos magistrados

populares de New York, em testemunho do interesse que

havia tomado na defeza dos direitos do povo.

Este facto estabeleceu uma barreira entre os dois par-

tidos, e tornou bem visivel a linha que os separava no

campo de seus principios.

Realistas e republicanos acceitaram as inevitáveis con-

sequências da politica que seguiam : os primeiros, colo-

nos obedientes, pretendiam conservar os direitos da co-

roa britannica; os últimos, rebeldes convictos, aspira-

vam á emancipação da colónia pelo governo saiclo de

seus próprios habitantes.

De taes elementos brotou, mais tarde, a independên-

cia, quando os americanos, sem tradições monarchi-

cas, adoptaram o único systema compatível com as suas

idéas.

Depois dos acontecimentos referidos, nada interrom-
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peu a marcha regular dos negócios públicos, senão a cons-

piração dos negros em 1741, se é que tal conspiração,

na verdadeira accepção da palavra, de facto existiu, o

que para muitos nâo é ponto assentado.

Houve n'aquelle anno frequentes incêndios produzi-

dos, é verdade, pela malvadez dos negros, e uma casa

foi roubada por alguns escravos. Disto resultou pâ-

nico geral ; e a idéa de que uma tremenda conspiração

se havia urdido assaltou os ânimos de todos, a tal pon-

to, que se dava como certo, que o plano consistia em
queimar e roubar a cidade, matando os brancos para en-

tregar o governo a um negro que devia ser proclama-

do governador.

Alguns innocentes foram mortos. Reza a historia, que

soffreram a pena capital na forca quatro brancos e dezoi-

to pretos; e que mais onze d'estes últimos morreram

queimados.

Até á guerra franco-indiana, que começou pelo anno

de 1755, a historia de New York nâo apresenta acon-

tecimento notável, que mereça a particular attençâo do

leitor.

Continuou a discórdia dos partidos em que a colónia

se tinha dividido. O respeito á auctoridade continha os

descontentes; mas a luta, mais ou menos ostensiva,

nâo deixava de existir, e a mâo invisível do. futuro ia

escrevendo o prologo á guerra da independência.



Já vimos, quando, na «segunda epocha» d'este livro,

nos occupánios da colonisaçâo do Maryland, como a 8 de

março de 1635 havia sido convocada a primeira assem-

bléa legislativa n'aquella província da Gran-Breianha.

Também dissemos que o progressivo augmento dos

colonos, tornando necessário modificar o systema ado-

ptado, concorrera para se estabelecer em 1639 um go-

verno representativo, cabendo ao povo o direito de no-

mear um numero illimitado de delegados.

D^aquella epocha data o periodo da autonomia colo-

nial do Maryland, de que vamos tratar no presente ca-

pitulo.

Confusas e mal definidas eram ainda as aspirações

de hberdade dos colonos ; mas já possuíam todas as

tendências para o self-government, que era, por assim di-

zer, o primeiro passo no caminho, que século e meio de-

pois, devia conduzir á repubhca.

A assembléa legislativa, na sua primeira sessão, tinha

adoptado uma declaração ou manifesto dos direitos do

povo : os poderes do governador foram definidos, e os

privilégios de que os inglezes gosavam na metrópole, fi-

caram garanfidos a todos os habitantes do Maryland.

Entretanto os indígenas não viam com indifíerença o

constante augmento dos europeus, e repetidas se torna-

vam as violências e aggressôes; até que em 1642 re-

bentou a guerra no ponto que fica entre os rios Poto-

mac e Chesapeake.
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Tres annos depois terminava este conílicto, que não

affectou a existência da colónia, postoque desse logar

a outro facto, cujos effeitos foram nmito para lastimar.

Glayborne tinha voltado de Inglaterra no firme pro-

pósito de incitar o povo á reljellião, para assim se vin-

gar do procedimento que havia soffrido por parte das

auctoridades da colónia. Em pouco tempo a sua força

impunha tal respeito, que o governador Calvert era obri-

gado a fugir para a Yirginia.

Por espaço de dezoito mezes os insurgentes estiveram

senhores do governo, e a colónia exposta a todos os hor-

rores da guerra civil.

Só em agosto do seguinte anno, 1646, é que a insur-

reição pôde ser dominada.

A assembléa do Maryland assignalou-se por uma lei

que adoptou, para proteger e tolerar todas as religiões

que tivessem como base o Christianismo. Essa lei foi ap-

provada em 1649, e ficou denominando-se a da «tole-

rância». Verdade é que a constituição da província per-

mittia completa liberdade de cultos, mas ainda assim a

animosidade entre cathohcos e protestantes era tal, que

tornou-se necessário sanccionar, por uma lei local, o li-

beral principio estabelecido pela lei orgânica.

Da Nova Inglaterra e da Yirginia vieram alguns dissi-

dentes procurar asylo no Maryland, que se ufanou de

haver inaugurado a liberdade religiosa, quando ainda em
outras colónias a intolerância predominava com toda a

força.

Não está bem averiguado, mas sustentam alguns, que

a maioria da assembléa de 1649 era protestante. É po-

rém certo que ella se inspirou de uma resolução ado-

ptada pelo Rhode Island em 1647, que tinha por fimper-

mittir que cada um fosse livre de seguir e professar a

religião que lhe aconselhasse a sua consciência.

A execução de Charles I e a proclamação da republica
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na Inglaterra, do mesmo modo que liavia produzido os

seus naturaes resultados em outras colónias, nâo podia

deixar de influir nos habitantes da província do Mary-

land.

Os princípios democráticos progi'ediam, e para isso

nao concorria menos o republicanismo de lord Baltimo-

re, que era o proprietário da colónia.

Entretanto, como elle não inspirava completa confian-

ça ao parlamento, porque a sua conversão como repu-

blicano não datava de longa data, os commissarios envia-

dos pela metrópole para administrarem o governo, jul-

garam prudente demittir Stone, que, na qualidade de lo-

gar-tenente de lord Baltimore, governava a colónia em
seu nome.

Esta destituição tinha logar em IG de abril de 1651,

mas a 8 de julho seguinte, era elle restituido ao seu

cargo.

Pela execução capital do rei, o parlamento em Ingla-

terra assumira supremos poderes, e tinha-se declarado

em sessão permanente.

Cromwell, em 1653, dissolvia a representação nacio-

nal, absorvendo todos os poderes debaixo da sua única

e absoluta auctoridade, com o titulo de lord protector.

Um dos seus actos foi o de restaurar no governo do Ma-

ryland o proprietário, lord Baltimore, e por consequên-

cia a delegação de Stone no cargo de logar-tenente.

Os commissarios do parlamento, que se haviam reti-

rado para a Virgínia, voltaram novamente, obrigando

Stone a entregar-lhes o governo da província.

N'este intervallo de tempo, o poder legislativo da coló-

nia havía-se reorganisado, ficando composto de duas ca-

marás : alta e baixa. Á primeira pertencia o governador

e o conselho do governo, nomeados pelo proprietário

da colónia; á ultima os representantes escolhidos pelo

povo.
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Uma das mais importantes medidas, que passou logo

na primeira sessão, foi a da lei que prohibia a creação de

impostos sem o consentimento do povo livre.

A liberdade que se gosava então no Maryland, havia

ali attrahido por tal forma os protestantes, que em 1654

excediam elles o numero dos catholicos.

Influiu isso para o reconhecimento de Gromweh, que

pertencia á religião reformada ; mas também, por outro

lado, o elemento protestante lançou a discórdia n'aquella

região, porque, contestando os direitos hereditários que

haviam sido concedidos aos herdeiros de lord Baltimore,

fez com que os catholicos tomassem o partido do pro-

prietário.

Depois de serias contestações, os protestantes conse-

guiram excluir da assembléa os seus antagonistas, e fa-

zer passar uma lei, declarando que elles não tinham di-

reito á protecção das auctoridades do Maryland.

A consequência d'isto foi seguir-se uma guerra civil.

Stone,iogar-tenente de lord Baltimore, voltou a Saint

Mary, povoação fundada pelos catholicos em 1634, e ali

organisou um exercito, pela maior parte composto de

cathohcos ; apossou-se dos archivos da colónia, e assu-

miu o logar de governador.

Depois de alguns pequenos combates com as forcas

protestantes, a 4 de abril de 1655 deu-se decisiva bata-

lha no sitio perto de Annapolis, sendo derrotados os ca-

thohcos, e Stone, o seu chefe, feito prisioneiro. Poupa-

ram-lhe a vida, mas executaram outros indivíduos, em
numero de quatro, que eram decididos partidários de

lord Baltimore.

A anarchia dominou então toda a provinda pelo espa-

ço de alguns mezes, até que a nomeação de Josiah Fen-

dall para governador, em julho de 1656, acalmou tem-

porariamente os inquietos.

Esta tranquilhdade era apenas apparente: Fendall,
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suspeito de favorecer os catholicos, foi preso por ordem
da assembléa, que pertencia toda ao partido protestante,

e por dois annos continuaram ainda as aggi-essões entre o

povo e os agentes do proprietário.

Foi este obrigado a fazer certas concessões para tran-

quillisar os ânimos ; Fendall tornou de novo a ser reco-

nhecido como governador em abril de 1G58, e teria com
a sua prudência pacificado a provincia, se a morte de

Gromwell, em setembro do mesmo anno, não despertas-

se o receio de novas difficuldades pela mudança radical

que similhante acontecimento devia produzir na politica

da metrópole.

Finalmente a assembléa, julgando que era conveniente

estabelecer as cousas no pé de evitar todos os motivos de

futuras desintelligencias entre os oppostos interesses do

povo e do proprietário, deliberou, em março de 1660,

dissolver a camará alta e assumir a si todos os poderes,

confirmando a nomeação de Josiali Fendall, como gover-

nador escolhido pelos eleitos do povo.

Mas em junho seguinte a restauração dos Stuarts na

Gran-Bretanha proclamava a monarchia com a elevação

de Charles II ao throno, e a antiga ordem de cousas no Ma-

ryland foi igualmente restabelecida. Lord Baltimore ex-

plicou os seus princípios republicanos como um simples

expediente necessário ás circumstancias, e com isso obte-

ve a restituição de todos os seus direitos.

Fendall foi julgado traidor por haver acceitado o car-

go de governador de uma assembléa, então qualificada

de rebelde; e muitas teriam sido as vinganças, se lord

Baltimore, a quem não faltavam os dotes de homem pru-

dente e humano, não tivesse, mui judiciosamente, procla-

mado uma amnistia geral para todos os crimes politicos

do Maryland.

A tudo isto seguiu-se uma paz não interrompida pelo

•espaço de cerca de trinta annos.
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Os descendentes de Calvert (lord Baltimore) conser-

varam o governo do Mar} land por largo espaço de tem-

po, mantendo a província em perfeito estado de tranquil-

1idade até á revolução da Gran-Bretanha, no anno de

1688, que produziu um geral abalo nas possessões da

America do norte.

N'essa epocha o vice-goveiiiador hesitou em reconhe-

cer os novos monarchas, William III d'Orange e Mary, fi-

lha de James II, e disto resultou, que o confederado e

inquieto Goode, se aproveitasse das circumstancias para

introduzir no espirito publico o absurdo de que os ma-

gistrados catholicos, de accordo com os indígenas, pre-

paravam a destruição de todos os protestantes. Esta ca-

lumnia era apoiada com um facto recente que apparen-

temente serviu de pretexto para justificar similhante

boato.

Acabava de ter logar a renovação de um tratado com

os Índios, e, segundo o costume admittido, recebiam el-

les alguns presentes de valor.

Os protestantes acreditaram facilmente na intriga que

Goode havia inventado, e em setembro de 1689 consti-

tuiram-se em uma ostensiva associação, á frente da qual

se achava Goode, apoderando-se do governo e convocan-

do uma convenção para assumir todos os poderes legis-

lativos. O primeiro acto da insurreição foi depor Ghar-

les Galvert, terceiro lord Baltimore, dos direitos que ti-

nha sobre a província, e usurpar assim a suprema sobe-

rania do povo.

Até 1 691 os negócios públicos foram dirigidos pela con-

venção. Em junho do mesmo anno William III derrogava

todos os direitos pertencentes a lord Baltimore, e fazia do

Maryland uma província real. O rei praticando este acto

commettia uma arbitrariedade, mas estava em perfeito

accordo com os princípios que havia inaugurado.

A idéa que o monarcha formava das suas prorogati-
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vas, e o desejo de supprimir as tendências democráticas

da America do norte, haviam feito com que repetidas ve-

zes oppozesse o veto ás leis liberaes promulgadas pelas

assembléas populares, recusando mesmo o seu assenti-

mento para a execução de leis locaes : a própria liberdade

de imprensa soífreu as restricçôes impostas por alguns

governadores, que só cumpriam as ordens recebidas da

metrópole.

O primeiro governador nomeado pelo rei, foi Lionel

Copley no anno de 1692. Promulgaram-se outras leis, em
harmonia com o novo regimen, e foi decretada rehgiâooffi-

cial, a anghcana, devendo nâo só ser observada por todos,

mas subsidiada pelos impostos para esse fim levantados.

A tolerância rehgiosa deixou pois de existir ; e, o que

é triste dizel-o, a colónia fundada pelos catholicos, nâo

permittia que estes observassem os preceitos da sua re-

ligião, sendo aliás privados dos direitos que todos deve-

riam respeitar.

Por vinte e quatro annos as cousas permaneceram n'es-

te estado até á extincção da dynastia dos Oranges e

Stuarts, na pessoa da rainha Anne, em 1714.

George I, da dynastia do Hanovre, restituiu em 1716

todos os direitos de lord Baltimore no seu herdeiro ain-

da menor.

Com esta restauração, como era natural, foi restabe-

lecida a primitiva forma de governo, a qual continuou

até á grande revolução de 1776, que deu a independên-

cia dos americanos, e aboliu os privilégios reaes.

Em homenagem ao nome «Baltimore» fundou-se em
1729 a magnifica cidade da mesma denominação, que

hoje é uma das primeiras dos Estados Unidos.

O Maryland conta actualmente cerca de setecentos mil

habitantes, e é um dos estados mais prósperos da União,

comparativamente com a limitada extensão de seu terri-

tório.



A ordem chronologica obriga-nos a tratar n'Gste capi-

tulo cia autonomia colonial cio Connecticut que, posto só

se fundasse em 1665, como foi exposto na «segunda epo-

cha» da presente obra, nâo deixa por isso de ter uma

liistoria que remonta ao anno de 1639.

Os colonos de Windson, Harford e Wethersfield ha-

viam formado uma constituição baseada nos princípios

mais liberaes.

O governador e a assembléa legislativa eram annual-

mente eleitos ; e o juramento de homenagem ao rei, ficava

substituído por um outro prestado á soberania popular.

É evidente que as leis só podiam ser promulgadas

pela assembléa legislativa.

O exemplo d'estas províncias foi seguido pelas feito-

rias do ^ew Ilaven em junho do anno referido (1639).

Mas na nova organisação, o elemento rehgioso serviu de

base á constituição, imitando-se assim o que já havia sido

praticado pelos colonos de Plymouth, onde só se consi-

deravam cidadãos os indivíduos filiados na Igreja reco-

nhecida.

Nomeada uma commissao de doze cidadãos, escolheu

ella sete dos seus membros para serem os fundadores

da nova colónia, com a faculdade concedida aos últimos,

de admittir no seu grémio todos os colonos que quizes-

sem tomar parte na discussão das leis. Para governa-

dor escolheram Theophilus Eaton, que foi reconduzido

na eleição de todos os annos seguintes, e só deixou vago

o logar quando falleceu em 1657.
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Os^ habitantes de New Haveneram negociantes; a sua

primitiva idéa foi a de fundarem uma colónia commer-

cial. Oppoz-so porém a isso as grandes perdas que el-

les soffreram com o naufrágio de alguns navios, sen-

do obrigados a volver as suas aspirações para a agricul-

tura.

Nâo faltou prudência e honestidade aos magistrados

d'aquella região; os colonos avançavam no caminho de so-

lida prosperidade, quando algumas diííiculdades com os

hoUandezes e Índios da fronteira, os obrigou a junta-

rem-se á confederação da Nova Inglaterra no anno de

1643.

Em 1644 a pequena colónia de Saybrook, foi, em
virtude de uma compra, annexada a Hartford. O trata-

do que n'este ultimo local se concluiu com o governa-

dor Stuyvesant, em 1650, offerecia todas as garantias

para uma completa tranquillidade.

Infelizmente não aconteceu assim, porque dois an-

nos depois declarava-se a guerra entre a Gran-Bretanha

e a Hollanda.

Uncas, chefe da tribu dos Mohegam, cuja reputação

de malvadez era assas conhecida, odiava os Índios Nar-

ragansets. Para se vingar do seu chefe Ninigret fez cor-

rer o absurdo boato de que este havia passado algumas

semanas em Nova Amsterdam, no inverno de 1652; com

isso fazia acreditar na Nova Inglaterra que Stuyvesant

tramava contra os inglezes, havendo-se para esse effeito

ligado aos Índios Narragansets.

Esta notícia, que nada tinha de verdadeira, foi acredi-

tada, e após uma grande excitação, os commissarios de-

cidiram em 1653, que era necessário declarar a guerra

aos hollandezes.

A colónia do Massachusetts recusou-se fornecer as

provisões que lhe foram exigidas. O Connecticut, cujas

feitorias se achavam mais próximas dos hollandezes, sol-
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licitou a protecção da metrópole. Estes incidentes e os

meios empregados por Roger Williams, então ausente em
Inglaterra, impediram o prompto rompimento das hosti-

lidades : e, antes que chegassem quatro navios de guer-

ra enviados por Gromwell, um tratado concluido entre

as duas metrópoles, levava de novo a paz ás suas res-

pectivas colónias.

A assembléa em Hartford tomou posse de todos os

terrenos reclamados pelos hollandezes, e estes, algum

tempo depois, cediam dos seus direitos ao valle do Con-

necticut.

John Winthrop, filho do governador do Massachusetts,

foi escolhido em 1657 para governador do Connecticut,

cargo que exerceu durante alguns annos.

Em 1660, quando na Gran-Bretanha se fazia a restau-

ração dos Stuarts, o Connecticut enviava Winthrop á me-

trópole para prestar homenagem a Charles II e solicitar

uma constituição.

O monarcha não estava disposto a acceder ao pedido,

porque tinha os colonos d'aquella província na conta de

exaltados republicanos ; mas quando John Winthrop lhe

apresentouum annel que Charles I havia dado a seupae,

foi tal a sua impressão que, deferindo a pretensão do

Connecticut, confirmou a constituição popular da coló-

nia, ampliando-a com principios liberaes que até áquella

epocha nunca se tinham concedido.

Fazia-se esta concessão em maio de 166t2, por um do-

cumento que ainda hoje existe nos archivos do Con-

necticut, e do qual a historia se tornou curiosa pelo fa-

cto de que adiante nos òccuparemos.

As fronteiras da provincia eram amphadas por forma,

que se comprehendia uma parte do Rhode Island e toda

a colónia do New Haven ; isto para o fim de ficarem uni-

das as difterentes feitorias debaixo do commum nojue de

«Connecticut».
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Em 1665 a ultima colónia referida (New Haven) dava

o seu assentimento; mas o Rhode Island recusou com-

pletamente annuir ao desmembramento de que o que-

riam fazer victima.

O Gonnecticut pouco soffreu com a guerra do rei Phi-

lip ; e, se exceptuarmos algumas feitorias distantes, que

foram atacadas, e o tributo em homens e provisões que

lhe coube dar para aquella guerra, quasi nuUos se tor-

naram os effeitos da terrível campanha, já narrada, para

os colonos do Gonnecticut.

O que na mesma occasião mais os incommodou, foi a

defensa das suas hberdades contra sir Edmond Andros,

então governador de New York, que reclamava a posse

dos territórios até â foz do rio Gonnecticut.

Em julho de 1675 tinha o dito governador chegado a

Saybrook, á frente de uma pequena ílotilha, para esta-

belecer a sua auctoridade. Foi-lhe permittido desembar-

car ; mas quando ordenou á guarnição do forte que se

entregasse, em vista dos poderes de que se achava in-

vestido, o capitão Buli, commandante da força ali esta-

cionada, ordenou-lhe que se retirasse immediatamente.

Sir Edmond Andros, conhecendo que nada tinha a fazer

com similhante adversário, julgou mais prudente voltar

para New York.

Annos depois, em 1686, era elle nomeado governa-

dor da Nova Inglaterra, e com esse titulo exigiu de to-

das as colónias a entrega de suas respectivas constitui-

ções.

O Gonnecticut, que durante todo o tempo decorrido

entre as ultimas datas referidas, 1675-1686, havia gosa-

do de paz e prosperidade, recusou devolver ao represen-

tante da coroa o documento precioso de seus direitos, fa-

zendo assim excepção ás demais colónias que tinham obe-

decido ao governador.

Entendeu este que para se fazer respeitar, convinha
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empregar a força armada, e acompanhado de seiscentos

homens dirigiu-se a Hartford, onde chegou a 10 de no-

vembro de 1687. Sendo recebido com apparentes provas

de consideração, apresentou-se ao governo local pedin-

do a entrega da constituição, e declarando dissolvida a

assembléa popular.

De antemão, porém, um plano havia sido combinado

para evitar a entrega da constituição, conservando-se ao

mesmo tempo uma apparencia de lealdade. De propósi-

to se prorogou a sessão da assembléa até se entrar

pela noite e tornar necessário o uso de luzes. Foi en-

tão que se coUocou a constituição sobre a mesa para

d'ella se apossar o governador. Mas quando este dava o

primeiro passo, e antes de tocar no documento, as luzes

foram repentinamente apagadas, e o capitão Wadsworth,

da milicia da colónia, subtrahiu a constituição, indo, fa-

vorecido pela obscuridade da noite, escondel-a na cavi-

dade de um grande carvalho próximo da casa da assem-

bléa.

Quando appareceram novas luzes, todos foram encon-

trados nos seus respectivos logares : o documento é que

havia desapparecido.

A arvore tornou-se histórica por haver servido a um
acto que caracterisava a Índole dos habitantes do Conne-

cticut, no vehemente desejo de pugnarem pelos seus di-

reitos: foi visitada por nacionaes e estrangeiros até

agosto de 1856, em que um temporal a lançou por ter-

ra. Sir Edmond Andros nem por isso deixou de se apos-

sar do governo, trancando o livro das actas da assem-

bléa.

Até 1689 administrou a colónia debaixo da sua pró-

pria auctoridacle ; mas n'aquella epocha novos aconteci-

mentos o expulsaram de Boston, e os habitantes do Gon-

necticut, dirigindo-se ao antigo carvalho d'ali tiraram a

sua constituição.
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Convocou-stí nova assembléa, Robert Treat foi esco-

lhido para governador, e o Gonnecticut tornou a recupe-

rar todos os seus direitos de colónia independente.

Apenas quatro annos haviam decorrido, e já a consti-

tuição era submettida a novas provas. Governava então

New York o coronel Fletcher, que ao mesmo tempo as-

sumia o commando das milícias do Gonnecticut, para

o fim de, na qualidade de militar, usar d'aquellas for-

ças contra a projectada invasão dos francezes e dos Ín-

dios.

A assembléa legislativa, invocando os princípios da

sua constituição, não quiz reconhecer a auctoridade de

Fletcher, obrigando-o, apesar de achar-se no exercício de

seus deveres, a apresentar-se em Hartford nomezde no-

vembro de 1693, e ordenar a formatura de todas as mi-

lícias.

Fletcher quiz ler o diploma da sua nomeação, mas os

tambores abafaram-lhe a voz. Por mn instante se julgou

obedecido ; o silencio porém que se fez, durou apenas o

tempo necessário para lhe dirigirem algumas expressões

nas quaes o ridículo excedia a lisonja. Fletcher viu-se

pois obrigado a voltar a New York, desgostoso de si e

irritado com todos.

A final o rei, por meio do um accordo acalmou os âni-

mos de todos; nem o governador de New York foi in-

vestido no commando que de direito não lhe pertencia,

nem os colonos do Gonnecticut tiveram de sofrer a au-

ctoridade que elles, com rasão, só podiam julgar in-

trusa.

No principio do século xvni o Gonnecticut tinha uma

população de trinta mil almas. Gincoenta annos depois

já ella se elevava a cem mil.

Em todos os acontecimentos que se seguiram áquel-

les que mereceram especial menção para serem narra-

dos no presente capitulo, o Gonnecticut marchou unido
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com as demais colónias, e a sua chronica confunde-se

com a historia de outras provincias.

Por isso, e porque a natureza d'este traballio nos nao

permitte profundas e minuciosas investigações, somos

obrigados a voltar ao anno de 1644 para nos occupar-

mos da autonomia colonial do Rhode Island.



Gomo o leitor talvez se recorde, Roger William tinha

obtido do parlamento britannico, a 24 de março de 1644,

a permissão de poder encorporar os dois estabelecimen-

tos coloniaes em uma única provincia debaixo do titulo

de «Plantações do Rhode Island e Providencia».

A 29 de maio de 1647, uma assembléa geral de dele-

gados de algumas povoações, reunia-se em Portsmouth,

organisando o governo por meio de eleição.

Pela mesma occasião se accordou no principio orgâni-

co em que se devia fundar o novo governo, sendo este

declarado democrático, com sufficiente garantia para que

as opiniões de cada um fossem respeitadas, dentro dos

limites que as leis prescreviam.

A constituição obtida por Roger Williams, foi confir-

mada em outubro de 1652, pelo celebre parlamento con-

temporâneo da execução de Charles I, conhecido na his-

toria pela denominação de Long parliament.

Esta confirmação tinha, por assim dizer, cortado to-

das as esperanças á colónia do Massachusetts de absor-

ver as plantações de Williams e Narraganset, o que de

ha muito os puritanos ambicionavam.

Para isso não deixava de concorrer a tolerância que

ali se mantinha, e cuja reacção os puritanos não podiam

deixar de temer, por isso que Roger WiUiams havia sido

expulso do seu grémio.

Entretanto algumas commoções perturbaram o Rhode

Island: as discussões religiosas e a ambição de alguns

de seus habitantes, foram causa de serias desintelligen-
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cias n'aquella região pittoresca e cheia de frondosa vege-

tação. Só em 1655, quando RogerWilliams foi investido no

cargo de presidente, é que a provinda gosou de maior

tranquillidade, attentas as boas qualidades do seu chefe.

Em maio do anno acima referido, Cromwell confirmou

a constituição da colónia, que em julho de 1663, era

substituída por uma outra ainda mais democrática. Já

então Charles II occupava o throno da Inglaterra. Esta

nova constituição era similhante á que fora concedida ao

Gonnecticut, e continha os principies de completa tole-

rância em matéria de rehgiao.

Nâo é verdadeira a asserção de alguns historiadores,

no que respeita á exclusão dos catholicos do grémio po-

litico da colónia, nem ao rigor a que estavam expostos os

qiiakers.

O primeiro governador eleito, segundo a nova lei, foi

Benedict Arnold. Reconduzido durante alguns annos,

ainda era o chefe supremo da provinda quando falleceu

em 1678.

Uma lei, promulgada no primeiro periodo da sua admi-

nistração, dava o privilegio de cidadão, apenas, aos pro-

prietários e seus primogénitos.

É forçoso confessar que esta lei não se harmonisava

muito com as livres aspirações do povo.

Em 1687 o Rhode Island tinha que ceder á auctorida-

de de Edmond Andros, sacrificando a sua autonomia.

Não se fez esperar muito tempo sem que as cousas vol-

tassem ao seu estado anterior.

No primeiro ensejo que se offereceu, e este chegou

com a revolução de 1689 em Inglaterra, o povo reuniu-

se em Newport e ah proclamou de novo a constituição de

que havia sido privado, unicamente, pelo direito do mais

forte.

A prisão de Edmond Andros em Boston, por occasião

de haver chegado ali a notida da revolução que bania
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James II e elevava ao throno William e Mary de Orange,

não tinha concorrido pouco para todos estes aconteci-

mentos, porque os colonos do Rliode Island julgaram

para sempre extincta a auctoridade d'aquelle que os ha-

via opprimido.

Foi por essa epocha que o povo escolheu o séllo de

suas armas, adoptando uma ancora por emblema e a pa-

lavra hope (esperança) para moto.

A constituição outorgada por James II em 16G3, aquel-

la de que acabamos de tratar, só se substituiu em no-

vembro de 1842, quando John Tyler era presidente dos

Estados Unidos. Este acontecimento foi precedido de

graves desintelligencias.

Durante todo o tempo decorrido entre as duas datas

referidas, o Rhode Island tinha-se governado pelas dis-

posições da antiga constituição.

Em 1732 a povoação de Newport havia adquirido uma
certa importância commercial, e a província possuia já

uns dezoito mil habitantes, dos quaes dois mil e qui-

nhentos eram Índios ou pretos.

O Rhode Island em 1043 solicitou a admissão na con-

federação da Nova Inglaterra, mas, recusando-se reco-

nhecer a auctoridade de Plymouth, não foi admittido.

Desde a guerra do rei William, em 1689, que ante-

riormente fica narrada, a historia d'esta província está

em geral identificada com a das colónias da Nova Ingla-

terra, e dispensa-nos por isso de tornarmos mais longo

este capitulo.

No seguinte nos occuparemos da província de New
Jersey.



Gomo já tivemos occasião de referir, a autonomia co-

lonial do New Jersey data de 16G5. A sua colonisaçâo

envolve-se com a da Pennsylvania, e sobre tudo com a

da Delaware, que só se constituiu em estado depois da

independência no anno de 1776.

Gomo talvez o leitor nâo esteja bem ao facto do que

se acha narrado relativamente á colonisaçâo do New
Jersey, convém repetir alguns dos acontecimentos mais

importantes, que foram berço á creaçao da colónia.

O duque de York, em 1664, vendeu aquelle território

a lord Berkeley e a sir George Garteret. Sendo este go-

vernador da ilha de Jersey, no canal da Mancha, a nova

provincia foi assim chamada em homenagem a um dos

seus proprietários.

Para o fim de se constituirum governo colonial, do mes-

mo modo que já se havia feito com relação a outras provin-

das, publicou-se uma espécie de concordata que ficou co-

nhecida pela denominação de «Goncessôes», aindaque

mais parecia a constituição de qualquer estado, porque se

estabelecia que o governo ficasse composto de um gover-

nador e de um conselho, nomeados pelo proprietário, e

de uma assembléa escolhida por todos os habitantes que

fossem senhores de alguma propriedade dentro dos li-

mites da provincia. O poder legislativo residia na as-

sembléa, e o executivo no governador. O conselho e a

assembléa compunha-se, cada uma d'estas corporações,

de doze membros.
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Aos emigrantes que fossem ali estabelecer-se conce-
dia-se a isenção, pelo espaço de cinco annos, do paga-
mento de foros, e de contribuições sobre a proprie-
dade.

A este convite acudiram muitas famílias de Long Is-

land*, que logo no anuo de 16G4 se estabeleceram no
local, que mais tarde se denominou Elizabethtown, em
honra de Elizabetli, mulher de sir George Garteret.

Em agosto do anuo seguinte, 1G05, Phihp Garteret,

irmão do proprietário acima referido, foi nomeado go-
vernador, fixando-se, com um avultado numero de co-

lonos, na mencionada povoação de Elizabethtown.

Emquanto durou a epocha da isenção dos impostos,
nada perturbou a auctoridade dos chefes e a obediência
dos colonos

; mas apenas, no anno de 1670, se exigiu a
contribuição de meio j)enny ^ por cada acre de terreno,
o povo começou a murmurar por tal forma, que bem de-
pressa os clamores se tornaram geraes. Os que haviam
comprado terras aos indígenas, negavam, e até certo
ponto com justiça, o direito dos proprietários perce-
berem pensões de propriedades que elles nâo tinham
vendido.

D'isto resultou uma rebelliao contra as deliberações
da assembléa, e como efíeito natural, completa resistên-
cia ao pagamento dos foros.

Por dois annos se prolongou a luta entre os senho-
rios directos e os emphyteutas, isto é, entre proprietá-
rios e colonos, até que, no verão de 1672, a revolução
triumphante elegia uma nova assembléa, depunha Phi-
lip Garteret do cargo de governador, e nomeava para o

^ Ilha, que do lado opposto a New Jersev, corre ao longo da
cidade de New York.

2 Equivalente a um centavo da actual moeda americana, que
corresponde a 9 1/2 réis portuguezeíi.

15
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substituir seu sobrinho (filho natural de sir George Car-

leret), cuja reputação deixava muito a desejar.

Quando a auctoridade legitima, algum tempo depois,

se julgava com força para pacificar a colónia, caia esta,

com outros territórios reclamados pelo duque de York,

em poder dos hoUandezes, como já se referiu no capitu-

lo que diz respeito á província de New York.

Passava-se isto em agosto de 1673. Em novembro do

seguinte anno, a Inglaterra tornava a recuperar da Hol-

landa, as colónias que conservou até á independência dos

Estados Unidos.

O duque de York solicitou e obteve uma nova consti-

tuição ; nâo teve, porém, em conta alguma os direitos de

lord Berkeley e de sir George Garteret, nomeando em
julho de 1674, governador do seu dominio a Edmond

Andros, que já era conhecido pela sua tyrannia e ar-

bitrariedade.

Garteret foi indemnisado, em parte, dos prejuizos que

soffreu; mas Berkeley vendeu os seus direitos a Edward

Byllinge, que, pelo seu lado os transferiu em 1675 a

William Penn e a mais dois outros compradores, todos

pertencentes á seita dos qiiakers.

Em julho de 1676 a província era dividida em East

(leste) e West (oeste) Jersey, para o que havia concor-

rido o desejo dos compradores de nâo se constituírem

em sociedade politica.

Sir George Garteret ficou então possuindo o East Jer-

sey, e Wifiiam Penn e mais os seus dois associados, a

parte occidental.

Por estes últimos foi outorgada aos colonos que já ali

havia, e a uns quatrocentos que chegaram no seguinte

anno, 1677, uma forma de governo das mais liberaes

até então concedidas.

Os novos colonos chegados pertenciam á seita dos qua-

kers, e foram estabelecer-se abaixo do sitio conhecido
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que a nova colónia reconhecesse a auclorldade do du-

que de York, mas ella recusou fazel-o, e o pleito foi de-

volvido aos competentes magistrados, que decidiram

contra os direitos invocados pelo duque. Deu-se este

por vencido, e, desligando os habitantes de ambas as pro-

vindas (East e West Jersey) da obediência que se lhes

queria impor, a colónia ficou livre e independente da au-

ctoridade ducal.

A primeira assembléa popular de West Jersey reuniu-

se em Salem, no mez de novembro de 1081, adoptan-

do um notável código de leis, pelo qual todos os crimes,

com excepção de roubo, assassinato e traição, podiam

ser perdoados pela parte offendida.

William Penn e mais onze qtiakers, em fevereiro de

1682, compraram a província de East Jersey (Jersey

oriental) ; e, tendo obtido uma nova constituição, nomea-

ram, no mez de julho do anno seguinte, a Robert Bar-

clay governador vitalício d'aquella província.

Robert Barclay era um notável pregador da seita qtia-

keY, natural de Aberdeen, auctor da Apologia dos qua-

kers, obra tâo altamente apreciada pelos seus correligio-

nários, que havendo sido escripta em latim merecera a

honra de ser traduzida em francez e em outros idiomas.

Bouillet, no seu diccionario universal de historia e

geographia, dedica-lhe algumas linhas de insuspeito lou-

vor.

A nova constituição chamou á província de Penn um
grande numero de quakers; emigrantes da Inglaterra

e da Escócia, como da Nova Inglaterra e Long Island,

na America, que foram para aquella região na idéa

de ali encontrarem a prosperidade e bem estar, que, se-

gundo a sua excêntrica rehgião, lhes faltava nos paizes

onde tinham vivido.

Esta illusão f(ji em br(n^e dissipa<la, porque James II
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elevado a rei, não manteve os contractos que havia feito

como duque de York, servindo-se para isso da habilida-

de e arrojo de sir Edmund Andros, conforme já se re-

feriu com relação a outras provindas. Alemãs consti-

tuições foram annulladas ; e, do mesmo modo que ha-

via acontecido a outros colonos, os habitantes do New
Jersey viram-se obrigados a ceder á força das circum-

stancias, mais forte do que a do direito, ficando priva-

dos das garantias e privilégios que tinham obtido.

Depois, quando se livraram da oppressão da auctori-

dade, pela expulsão de Boston, em 1689, do referido

sir Edmund Andros, acharam-se sem governo constituí-

do, e entregues a uma completa anarchia.

Este estado de cousas durou pelo espaço de doze an-

nos, até abril de 1702, quando os proprietários de New
Jersey entregaram a colónia á coroa, conservando toda-

via os seus direitos ao solo e aos foros que recebiam.

Em julho do mesmo anno as duas regiões eram uni-

das, formando uma provinda real, em cujo governo a

Inglaterra collocou sir Edward Hyle, de quem já tivemos

occasião de fallar a propósito da colónia britannica de

New York.

A província do New Jersey, apesar de ter uma distincta

assembléa legislativa, ficou dependente de New York até

o anno de 16ÍÍ8, em que se separou completamente. A sua

independência foi devida a Lewis Morris, filho de um mili-

tar contemporâneo de Gromwell, que se havia tornado

proprietário de um terreno ainda hoje na posse de seus

descendentes e conhecido pelo nome de «Morrisana».

Lewis Morris, foi o primeiro governador do New Jer-

sey, depois da sua separação de New York, e conduziu

sempre os negócios pubhcos com habilidade e apoiado

pela opinião de seus administrados. Falleceu em 1746.

Trinta annos depois rebentava a revolução e nascia a

republica dos Estados Unidos.
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A proviíicia do New Jci'se} , nos últimos teiiipos (iiic

precederam aquelle famoso acoiitecimeulo, leve mna
existência tranqiiiila, sem gi^aiide interesse para o lei-

tor estrangeii'o,



Já na «segunda epocha» d'estaobra, quando tratámos

da colonisação da Pennsylvania, dissemos quem era Will-

iam Penn, e como ao seu nome e esforços se achava li-

gada a existência d'aquella magnifica colónia, que hoje

forma um dos mais florescentes estados da grande re-

publica americana.

Também já referimos que, no outomno de 1682, Will-

iam Penn chegava ao condado de Newcastle acompanha-

do de muitos emigrantes, e que depois de haver obtido do

duque de York uma cessão completa dos terrenos que

elle duque reclamava, em seguida partira para New York

e New Jersey a visitar os seus correligionários e as au-

ctoridades n'aquellas duas provindas. É pois d'aquella

data, 1682, que se pode dizer que começou a autonomia

colonial da Pennsylvania.

O leitor deve lembrar-se que os territórios da referi-

da província, estavam então unidos aos que hoje formam

o estado do Delaware.

WiUiani Penn havia proclamado, não só aos colonos,

mas também aos próprios Índios, que o seu governo se-

ria todo de amor pela humanidade, guiando-se pelos

princípios da verdade e da justiça.

A 4 de novembro do anno referido, 1682, Penn en-

controu-se com os chefes da tribu de Delaware, que es-

tavam reunidos em conselho, debaixo de um frondoso

olmo, onde muitos annos depois a sociedade de Penn
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em Philadelphia erigiu um monmnento. N'aquelie lo-

cal, hoje conhecido pelo nome de Kensingtoii, próximo

de Hanover e Beach strerts, o fundador da l^ennsylva-

nia fez um pacto de paz e amisade com os indígenas,

pagando-lhes o preço estipulado pelo território que ad-

quiriu.

Os Índios íicaram perfeitamente edificados com o pro-

cedimento franco e leal de William Penn, tanto mais

que as suas acções estavam em completo accordo com

as promessas que fazia, e offereciam notável contraste

aos enganos que elles tinham soíTrido dos homens que

se diziam civilisados.

A guerra do rei Philip, que por essa occasião devasta-

va a Nova Inglaterra, era um exemplo frisante para fa-

zer acreditar as palavras do pacifico quaker, que hastea-

va o pendão do amor do próximo, sem excepção de raça

ou de côr.

Pôde causar admiração como aquefies corações selva-

gens se abriram aos sentimentos de bondade de William

Penn, mas a historia registra as palavras dos Índios, e

efia deve ser insuspeita, porque não foram elles que a

escreveram «nós viveremos em paz com WiUiam Penn,

— disseram elles— e com os seus descendentes, por

tanto tempo emquanto durar o sol e a lua».

O futuro justificou a promessa dos indígenas, porque

nunca derramaram uma gota de sangue quaker.

William Penn chegou, pois, a Newcastle, em Delawa-

re, no dia 6 de novembro de 1682, e após o que já fica

exposto, fundou a grandiosa cidade de Philadelphia so-

bre os terrenos comprados aos suecos, entre os rios De-

laware e Schuylkill.

Nos troncos de muitas arvores d^aquefias florestas se

marcaram os alinhamentos das futuras artérias de com-

municação, e d^ahi resuUou que hoje as principaes ruas

da segunda cidade dos Estados Unidos, conservam os no-
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mes de ChcstmU e Walmit, o que indica a abundância de

castanlieiros e de nogueiras que deveria ter existido

n'aquelie logar.

No decurso de um armo tinham-se edificado cem
casas de habitação, e entre ellas uma para William

Penn, que era quotidianamente visitado pelos indigenas,

portadores de caça da floresta, ofíerecida ao chefe qiia-

kcr, que elles adoravam com o seu natural instincto, que

lhes dizia estar ali um homem austero na simplicidade e

fanático na honra, symbolisando a fraternidade en-

tre a raça privilegiada da natureza, sem distincçâo de

paiz, de côr ou de jerarchia.

No mez de março de 1683, William Penn convocou

uma segunda assembléa, e deu aos habitantes da Penn-

sylvania a mais liberal e ampla constituição concedida

até áquella epocha.

Como meio preventivo contra as causas eiveis, Penn

estabelecia a nomeação de três árbitros, denominados

«pacificadores» para decidirem questões de secundaria

importância, em que as partes obtinham mais com uma
ruim composição, do que ganhariam pela melhor das de-

mandas.

Aos pães de familia impunha-se-lhes o dever de ensi-

nar a seus filhos uma profissão honesta e proveitosa; e

aos patrões que, sem fundamento justificado, maltratas-

sem os seus empregados, a constituição impunha o de-

ver de lhes dar plena satisfação, e de lhes pagar uma
terça parte mais sobre as quantias estipuladas. Estabe-

lecia-se completa repressão para todos os actos offensi-

vos da moral ou dos cultos religiosos, cuja liberdade era

garantida. Ao povo dava-se a faculdade de nomear os

empregados da colónia e todos os demais direitos que

formam a base do systema democrático.

Em agosto do seguinte anno, 1684, William Penn vol-

tou a Inglaterra, deixando Thomas Lloyd presidente de
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um conselho composto de cinco membros para governar

a colónia.

A revolução de 1088 enviava ao exilio o rei James II,

e Penn foi victima da sua lealdade, nâo reconhecendo a

nova dynastia de William III d^Orange. Esse facto valeu-

Ihe o ser preso em Inglaterra.

Entretanto o descontentamento foi lavrando na Penn-

sylvania, por forma que os três condados de Delaware

— Newcastle, Kent e Sussex—julgando haver recebido

menos consideração por parte do conselho do governo,

retiraram-se da união em G de abril de 1601. Penn acce-

deu aos desejos dos descontentes, e nomeou-lhes um
vice-governador.

Mais tarde, em outubro de 1692, o famoso pato* per-

dia o governo da província da Pennsylvania para ser con-

fiado ao governador de New York, Benjamin Fletcher, e

isto com o íim de se reunir debaixo da sua auctorida-

de os condados de Delaware. De facto, em maio do se-

guinte anno, os referidos condados voltavam à antiga

administração, com a diíferença porém, de que já não

tinham por chefe o prudente e justo William Penn, mas

o dissoluto e fraco governador de New York.

Em Inglaterra, Penn era rehabilitado no anno de

1694, porque das boas intenções d'aquelle homem não

podiam os governos, por muito tempo, ficar ignorantes;

e após tal acontecimento foram-lhe restituídos todos os

seus direitos no mez de agosto do anno referido.

Antes de partir novamente para a America, o que só

levou a eífeito pelos fins de 1699, Wifiiam Penn nomeou

vice-governador o seu antigo agente William Markham,

em quem depositava toda a confiança.

Na sua chegada ao novo mundo, Penn encontrou gran-

de descontentamento nos habitantes da colónia, e uma

das principaes causas era a falta de mais amplas garan-

tias de liberdade na lei orgânica da província. Não sede-
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morou em deferir aos clamores públicos, porque em no-

vembro de 1701 outorgava novas leis baseadas em prin-

cipies ainda mais liberaes.

A Pennsylvania, onde o seu nome era por todos ama-

do, recebeu a ultima constituição com as maiores de-

monstrações de contentamento ; mas o mesmo nao acon-

teceu com os habitantes dos territórios de Delaware:

os delegados, por intestinas desintelligencias, liaviam-

se retirado da assembléa na firme intenção de tornarem

independente aquella pequena parte do paiz.

William Penn, longe de coagir os dissidentes, conce-

deu-lhes o direito de se governarem por uma indepen-

dente assembléa, que teve a sua primeira reunião no con-

dado de Newcastle em 1703.

Apesar da separação nas representações populares

das duas provindas, conservaram-se ellas debaixo d^a

auctoridade de um só governador até á epocha da inde-

pendência dos Estados Unidos em 1776.

Em dezembro de 1701, William Penn voltou a Ingla-

terra para nunca mais visitar a Pennsylvania. Havia elle

então concebido o projecto de libertar a America do feu-

do dos proprietários, mas o seu estado de saúde não lhe

permittiu conseguir tão liberal principio.

Falleceu no anno de 1718, deixando a seus três filhos

Thomas, John e Richard, ainda de menor idade, a magni-

fica propriedade que para memoria conserva o seu nome.

Os herdeiros de Wilham Penn continuaram a adminis-

trar a colónia pelo intermédio, na maior parte das vezes,

de vice-governadores até á guerra da independência.

N'essa epocha a representação popular comprou os

direitos dos proprietários da Pennsylvania pela somma

approximada de quinhentos e oitenta mil dollars, e, to-

mando parte activa n'aquella grande revolução, foi uma
das treze colónias que formaram o pacto federal da União

americana.



A historia das colónias denominadas Garolinas do norte

Q (1(3 giil__North Caroline e South Caroline— é commum

a ambas até 1696; epocha em que o território d'aquella

região ficou dividido em duas provincias. Politicamente

só o foi em 1729.

Ha, porém,, acontecimentos, que respeitam, tanto a

uma como a outra provinda, e que, por essa especial cir-

cumstancia, devem preceder a narração de sua respecti-

va vida colonial.

Taes acontecimentos formam o assumpto do presente

capitulo.

A reunião de muitas feitorias e a sua estabilidade, co-

mo consequência natural da constante emigração, que

affluia de vários pontos áquella parte da America, havia

dispertado nos proprietários o desejo de fundarem a sua

autonomia colonial.

O leitor deverá recordar-se de que uma grande parte

dos emigrantes compunha-se de descontentes e persegui-

dos por motivos políticos e de religião. Não é de admi-

rar que as suas tendências fossem oppostas ás dos colo-

nos do norte do paiz, onde predominava o espirito repu-

blicano.

Projectaram, pois, o estabelecimento de um império,

á similhança do que se praticava no velho mundo.

A primeira cousa a fazer era promulgar a constituição

do estado, baseando-a em principies adaptados ao fim a

que se propunham.
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Em março de 1669 Asdley Cooper, mais tarde earl

of Shaftesbury, notável estadista, e John Locke, philoso-

plio de grande reputação, apresentaram o trabalho de

que haviam sido encarregados por parte dos principaes

habitantes das Garolinas.

A «constituição fundamental» (que assim se denomi-

nava aquella lei orgânica) continha cento e vinte artigos,

cujas disposições eram formuladas nos princípios monar-

chicos que regiam a maior parte dos estados na Europa.

Creavam-se duas ordens de nobreza ; a mais alta com-

punha-se de landgraves, uma espécie de earls ou con-

des ; a outra de caciques, que corresponderiam, pouco

mais ou menos, a barões (harons).

O território era dividido em condados de oitenta mil

acres, com um landgrave e dois caciques. Os senhores

feudaes (que também se estabeleciam pela «constituição

fundamental»), á similhança da antiga nobreza, podiam

instituir tribunaes e exercer as funcções de juizes. Os

possuidores de cincoenta acres de terras eram conside-

rados cidadãos : os rendeiros não tinham qualificação po-

litica, nem lhes era permittido obtel-a. Os quatro pode-

res ou estados do paiz, comptmham-se de proprietários,

earls ou condes, caciques ou barões, e cmnmons, com-

muns ou cidadãos. |0s primeiros, em numero de oito,

concentravam em si o poder judicial, tendo a suprema

jurisdicção em todos os tribunaes : os earls ou condes, e

os caciques ou barões, superintendiam nos condados. To-

dos estes funccionarios compunham a assembléa legis-

lativa, juntamente com os commons ou cidadãos, cujo

numero era circumscripto a quatro por cada três mem-
bros da nobreza.

Entretanto os commons, ou representantes do povo,

não tinham poder contra a maioria aristocrática; em
compensação toleravam-se todas as religiões, mas só a

orthodoxia da igreja anglicana era reconhecida.
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Pelo que fica exposto, se deprehende que a « consti-

tuição fundamental» nâo podia funccionar regularmen-

te, a par, ou nas próximas vizinhanças de colónias re-

gidas por principios demasiadamente liberaes, que mais

se assimilhavam a uma organisação republicana.

Esta desharmonia entre o absoluto poder dos pro-

prietários e a restricçao das garantias liberaes, a que

aspiravam os colonos, produziu uma luta de vinte ân-

uos, que terminou pela victoria do povo, conquistando

o direito de se administrar com um governador e um
consellio composto de doze membros, sendo seis esco-

lhidos pelos proprietários e seis pela assembléa : havia

também uma camará de delegados da livre escolha dos

cidadãos ou possuidores de terras.

No condado de Albemarle foi onde aquella rebelliâo

principalmente se manifestou, originada pelos excessivos

impostos e pêas ao commercio da colónia. Os seus insti-

gadores pertenciam em geral aos foragidos da Virgí-

nia, depois da revolta de Nathaniel Bacon, em 1676, da

qual já tratámos quando nos occupámos da mesma pro-

víncia.

As idéas de liberdade e de independência, trazidas por

aquelles aventureiros para povoações nascentes, que co-

meçavam, por assim dizer, a despontar de um solo es-

tranho ás tradições monarchicas, deviam correr velo-

zes no espirito publico, sempre prompto a acceitar as

mais avançadas innovaçôes politicas.

Um anuo depois do fallecimento de Bacon, o povo do

condado de Albemarle estava em completa revolta. A
causa d'esta insurreição provinha da execução da lei de

impostos sobre um navio da Nova Inglaterra.

O chefe da província foi preso, assim como seis mem-
bros do seu conselho, e os fundos públicos subtrahidos

pelos revoltosos, que convocaram uma outra assembléa,

nomeando novos juizes e magistrado. Passou-se isto em
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dezembro de 1677; e, pelo espaço de dois annos, a

colónia foi administrada com os funccionarios da revo-

lução.

John Culpepper, que era um refugiado do condado

de Garteret, tinha desempenhado a principal parte no

movimento revolucionário que acabamos de referir. Pre-

tendendo advogar a causa popular, dirigiu-se a Ingla-

terra, onde foi preso e processado pelo crime de trai-

ção.

Entretanto eaWo/Shaftesbury, possuido dos mais ge-

nerosos principios de tolerância politica, pôde obter o

seu livramento, fazendo com que voltasse para as Ga-

rolinas. Mais tarde Gulpepper foi nomeado superin-

tendente geral da província, e em 1680 era um dos en-

carregados da edificação da cidadã de Gharleston.

A província voltou pois á vida laboriosa e pacifica, que

é a primeira fehcidade de todas as sociedades politicas

;

até que, á chegada em 1683 de Seth Sothel (um dos pro-

prietários), os colonos começaram de novo a sentir os

effeitos da sua péssima administração; e, posto soffre-

rem por espaço de seis annos a concussão, enganos, o

maior arbítrio na divisão dos empregos públicos, insur-

giram-se outra vez em 1689, prendendo o seu oppres-

sor, com o fim de o transportarem a Inglaterra.

Seth Sothel solicitou, e obteve o favor de ser julgado

pela assembléa colonial, sendo condemnado a um anno

de deportação e a nâo poder mais exercer o logar de go-

vernador. Retirou-se para o sul da colónia, e foi substi-

tuído por Philip Ludwell, cuja energia e respeitabilidade

trouxeram de novo a ordem publica.

O povo, durante a administração de Ludwel, como a

de Harvey e a de Walker, que lhe succederam, viveu

tranquillo.

O mesmo aconteceu com o governo de John Archda-

le, que em 1695 fora chamado a administrar a colónia.



: 239

Pertencia elle á seita dos quakers, e por isso as suas ten-

dências pacificas prepararam o espirito publico para fu-

turas prosperidades.

Era na parte septentrional das Carolinas onde se pas-

savam os acontecimentos que ficam referidos ; o lado

meridional prosperava regularmente em riqueza e popu-

lação.

Ali os colonos haviam obtido uma copia incompleta

da «Constituição fundamental», mas bem depressa co-

nheceram a impossibihdade de estabelecer um governo

em harmonia com as disposições de similhante lei.

Em 1672, por meio de uma convenção parlamentar,

foram eleitos vinte delegados para, juntamente com o

governador e respectivo conselho, assumirem as func-

ções legislativas.

Faltam documentos para ajuizar dos trabalhos d'aquel-

la corporação, mas parece fora de duvida que não dei-

xou grandes vestígios de suas deliberações.

O poder legislativo organisou-se dois annos depois,

em 1674, compondo-se de camará alta e camará baixa.

Promulgaram-se então algumas leis que foram causa de

calorosas discussões, das quaes nasceram irreconciha-

veis discórdias.

Veiu, como inevitável consequência, a anarchia com

todo o seu acompanhamento de roubos e de assassínios

praticados pelos indígenas, que nunca perdiam similhan-

tes ensejos para se vingarem dos invasores.

Por fim os colonos, conhecendo que no seu pró-

prio interesse ia a destruição do inimigo commum,

fraternisaram em presença do imminente perigo de se-

rem aniquilados, e conseguiram subjugar os Índios em

1680.

D^essa subjugação data a extincção dà tribu Stono,

que nunca mais se pôde reorganisar. Muitos dos seus

membros haviam, ficado reduzidos á escravidão, e n'es-
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sa triste condição foram vendidos para as índias occi-

dentaes.

Da mesma epocha, 1680, data a edificação de Char-

leston na Carolina do sul.

Muitas famílias inglezas, vendo que os indígenas esta-

vam vencidos, foram estabelecer-se no melhor ponto,

então conhecido pelo nome de Oyster Point, e ali lança-

ram os primitivos fundamentos de uma povoação. As an-

teriores feitorias, que datavam de 1672, foram por aquel-

la epocha abandonadas.

Os hollandezes estabeleceram-se pelo paiz, ao longo

dos rios Edisto e Santee, e attrahiram, por este modo, a

emigração da Europa e da Nova Inglaterra para todos os

subúrbios da florescente cidade de Gharleston. Foram

também os hollandezes que fundaram Jamestown, algu-

mas milhas acima do rio Ashley.

No anno de 1682 uma outra assembléa legislativa era

convocada em Gharleston, já então suíficientemente for-

tificada. Algumas das leis que ali se approvaram tiveram

profícua execução, e serviram de incitamento á emigra-

ção da Gran-Bretanha, Hollanda e da própria França,

onde a perseguição aos huguenotes produzia a expatria-

ção de muitos de seus filhos.

Luiz XIV havia revogado em 1685 o edito de Nantes,

que promettia aos protestantes o livre exercido do seu

culto; e foi esta inconsiderada medida que concorreu

também para povoar as florestas virgens da America.

Os hespanhoes que occupavam Saint Agustine, na Flo-

rida por elles descoberta, não viram indifferentemente

a colónia de emigrantes que tinha ido habitar Port-royal,

cujo dominio elles reclamavam; eem 1686, na ausência

de lord Gardon, chefe d'aquelles colonos, atacaram e des-

truíram todas as feitorias por elles edificadas.

Não pouco soffreram aquelles emigrantes, que eram

escocezes, com a perseguição hespanhola, que, ao me-
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nos, se explicava pela ambição da conquista : os france-

zes, que já então eram odiados pelos seus proverbiaes

inimigos do outro lado da Mancha, pagavam por outro

modo a hospitalidade de Charleston, íicando durante dez

annos, isto é, até 1697, privados dos direitos civis que
gosavam os europeus.

A rebellião dos colonos do sul contra a administração

do proprietário, era tâo latente como a que se manifesta-

va ao norte das Carohnas, onde o povo recusava accei-

tar o systema de governo inventado por earl of Shaftes-

bury. Para subjugar esta desobediência, nociva aos di-

reitos dos proprietários, o irmão de um d'elles, James
Colleton, foi, em 1686, nomeado governador com todos

os poderes para restabelecer a ordem publica.

Durante quatro annos continuou a anarchia, terminan-

do por uma declarada rebellião, que deu em resultado a

apprehensão de todos os livros públicos, a prisão do se-

cretario da provinda, e a convocação de uma nova as-

sembléa.

Este estado de cousas offerecia dois perigos: a suble-

vação dos Índios, que nunca perdiam occasião para se

aproveitarem das discórdias dos colonos; e a invasão dos

hespanhoes, que já haviam manifestado as suas disposi-

ções hostis, destruindo as feitorias em Port-royal.

Era preciso usar de medidas extremas, chamando a

milicia ás armas, e declarando a provinda em estado de

sitio. Assim o fez o governador, mas as suas ordens só

conseguiram exacerbar ainda mais o animo do povo.

James Colleton foi accusado de haver exorbitado dos

seus deveres, e a assembléa dedarou-o banido da coló-

nia no annode 1690.

Seth Sothel, que em 1689 havia sido banido da parte

septentrional, denominada mais tarde Carolina do norte,

chegava por aquella occasião ao sul da colónia, onde se

passavam tão sérios acontecimentos. Vinha elle para

16
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cumprir a sentença que o expulsava da outra metade da

provinda.

Por tal arte se insinuou no espirito publico, tomando

o partido do povo contra James Golleton e aproveitan-

do-se das circumstancias excepcionaes, que soube illu-

dir a confiança dos homens principaes da colónia, obten-

do o supremo cargo de governador.

Durante dois annos Seth Sothel exerceu aquelle to-

gar, abusando do poder para opprimir e locupletar-se

com os rendimentos públicos. O arrependimento dos que

n^elle haviam confiado não se fez esperar ; era porém

tarde, e foi preciso que a assembléa o accusasse e ba-

nisse da colónia em 1G92.

Para estabelecer a auctoridade dos proprietários, bem
pouco identificada com as aspirações do povo, foi envia-

do Philip Ludwel, cujo caracter honesto era uma firme

garantia de ordem e prosperidade.

O povo, porém, com receio de que a «constituição fun-

damental» fosse posta em vigor, nâo deixou de reagir con-

tra a administração d'este governador, coagindo-o a re-

tirar-se para a Virginia.

Os proprietários conheceram então que era inútil ar-

rostar por mais tempo contra a opinião geral ; e que a

lei orgânica de earl of Shaftesbury nâo podia ser ada-

ptada ao governo das Carolinas.

Em 1693 John Archdale, quaker, de insuspeita repu-

tação, foi enviado para administrar a colónia, segundo

os princípios puramente democráticos.

Á sua administração se deve a introducção da cultura

do arroz na Carolina meridional, porque foi n"aquella

epocha que ali appareceu a semente de tão útil alimento,

levada pelo capitão de um navio procedente da ilha de

Madagáscar.

Não durou muito tempo o governo de John Archdale,

mas foi benéfico para a colónia, pacificando-a e conse-
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guindo, pelas prudentes leis que fez promulgar, que ter-

minassem as dissensões entre os colonos inglezes e fran-

cezes.

Um anno depois de haver terminado a administração

de John Archdale, em 1697, a assembléa conferia aos

colonos francezes o direito de cidadãos, do qual até essa

epocha tinham sido privados.

Como já se disse no principio do presente capitulo, a

divisão das Carolinas, em Carolina do norte e do sul, co-

meçou pelo anno de 169G, quando fmaUsava o gover-

no de Archdale.

No pequeno capitulo que se segue, trataremos da au-

tonomia colonial da Carolina do norte, cuja historia se

enlaça na ultima administração das Carolinas.



Aindaque no anno de 1GG8 se reuniu em Edenton a

primeira assembléa popular da Carolina do norte, a sua

estabilidade como colónia e a permanente prosperidade

de seus habitantes, datam da epocha em que John Arch-

dale administrava toda a região das duas Carolinas, quan-

do os colonos, explorando o interior do paiz, se aperce-

beram da riqueza do seu solo, e de que os agriculto-

res nao perderiam o tempo, buscando ali os recursos

que a terra offerece aos que n'ella confiam com verda-

deira fé.

Não havia sido essa a primeira impressão dos primiti-

vos exploradores, conforme se narrou na «segunda epo-

cha» ; mas os paizes incultos de hontem, sâo hoje, mui-

tas vezes, férteis mananciaes de riquezas. Assim acon-

teceu na Carolina do norte. O solo apresentou-se no in-

terior diíferentemente do que se havia manifestado nas

superficiaes explorações dos primeiros tempos.

O próprio aventureiro caçador, encontrou abundantes

elementos para a sua industria, nas pelles dos castores e

dos lontras, que com frequência se achavam nas margens

dos rios.

A civilisaçâo, levada pelos emigrantes, ia avançando

pelas florestas, ao passo que os indígenas recuavam para

os recônditos bosques ainda virgens da exploração dos

europeus.

A poderosa tribu dos Hatteras, que, na epocha em que

a expedição de Kaleigli havia desembarcado na ilha Roa-
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noke, se compiuilia de Ires mil guerreiros, acliava-se re-

duzida apenas a quinze besteiros. Outras tribus haviam

completamente desapparecido, ou tinham vendido as

suas terras aos colonos. Frequentes vezes o engano ou

a fraude presidira a essas vendas, é verdade, mas em
compensação o solo tornára-se productivo, e a humani-

dade ia ganhando o saldo lançado á conta da civilisaçíio,

que, pelos seus próprios vicios, no excesso das bebidas

alcoohcas, se tinha encarregado de decimar os indígenas

n*aquellas remotas regiões.

Os rios Yadkin e Gatawba estavam abertos á explora-

ção dos europeus, como duas grandes artérias para le-

var a vida civilisada áquelle importante ponto do novo

mundo.

A Carolina do norte tinha, por este modo, passado das

faxas da colonisaçâo para a infância da sua autonomia,

na qualidade de provinda da Gran-Bretanha.

A reUgião nâo podia também deixar de incutir, no ani-

mo do povo, os seus salutares principios na constituição

da famiUa e organisaçUo da sociedade.

Em 1705 fundou-se, no condado Ghowan, a primeira

igreja anghcana; e pouco tempo depois, isto é, em 1707,

abundavam já os qiiakers, e vinha da Yirginia uma par-

tida de huguenotes para se estabelecer nas margens do

Trent. Gerca de cem famílias ahemâs chegavam também

em 1709, fugindo á perseguição no seupaiz. Foram resi-

dir no interior da Garolina do norte, debaixo da direcção

do conde GraíTenried, povoando as margens dos rios

Neuse e Roanoke.

Mas uma terrível calamidade ameaçava os pacificos

habitantes no interior da nascente colónia. Os restos das

tribus indigenas, uniam-se e conspiravam contra os bran-

cos, para os exterminar, voltando de novo á posse do paiz

que tinham perdido. Á frente da conspiração estavam

os Índios das tribus Tuscaroras e Corees.
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Na noite de á de outubro de 1711 todos os selvagens,

munidos de pequenos machados, cairam sobre as disse-

minadas feitorias dos allemâes, ao longo da Soiind de

Roanoke e Pamlico, e cento e trinta pessoas foram bar-

baramente assassinadas. A carnificina durou por três

dias, estendendo-se também á Soiind Albemarle, onde

os indígenas assassinaram todos os colonos que nao tive-

ram tempo para fugir, lançando depois fogo ás suas pe-

quenas habitações.

A devastação foi tremenda e geral na Carolina do nor-

te, sendo necessário que o resto de seus habitantes, que

pode escapar á fúria dos indígenas, pedisse soccorro a

seus irmãos da colónia do sul.

O coronel Barnwell, com uma força composta de co-

lonos e de Índios das tribus Creeks, Catawhas, Cherokees

6 YamasseeSy alhadas e amigas dos europeus, marchou

para bater os aggressores. Foram estes promptamente

atacados e repellidos para a sua povoação fortificada,

que existia no ponto que depois se ficou chamando con-

dado de Graven.

Goncluiu-se um tratado de paz com os Índios Tusca-

roras; mas havendo elle sido violado pela própria força

do coronel Barnwell, que, na sua retirada, aggrediu de

novo os Índios, bem depressa fizeram elles outro tanto,

rompendo as hostihdades.

Era preciso restabelecer a ordem e castigar os insur-

gentes
;
para isso, em dezembro de 1712, o coronel Moo-

re, filho de James Moore, que doze annos antes tinha go-

vernado a Carolina do sul, marchou para a do norte no

commando de alguns brancos e de um grosso corpo de

Índios. Os da tribu Tuscaroras, que não tinham deixado

de incommodar os colonos, foram batidos, e repellidos

para uma fortaleza que possuíam no condado Greene,

onde em março do seguinte anno oitocentos caíam pri-

sioneiros.

i
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O resto da tribu Tuscaroras fugiu para o norte do

paiz, e em 1714 juntou-se á tribu do lago Ontário, dan-

do á confederação Iroquoi o nome de Seis nações. Até

então havia ella sido conhecida pehi denominação de Cin-

co nações.

Em 1715 os Índios Corees assignaram um tratado de

paz e amisade, e desde essa epocha nunca mais os habi-

tantes da Garohna do norte foram aggredidos pelos in-

dígenas.

A província havia gasto com a guerra mais do que pos-

suía nos seus cofres, e preciso lhe foi recorrer ao credi-

to, emittindo títulos pelo valor approximado de quaren-

ta mil dollars.

Gomo não são de grande interesse os acontecimen-

tos que depois occorreramna colónia, passaremos a nar-

rar os factos mais importantes que respeitam á Carolina

do sul.



Quando na «segunda epocha» nos occupámos da co-

lonisaçâo da Carolina do sul, vimos que os colonos, não

querendo adoptar o systema de governo inventado por

earl of Shaftesbury e John Locke, haviam preferido fa-

zer elles próprios as suas leis, entrando assim na vida

politica, mas ao mesmo tempo independentes das de-

mais provincias, por isso que só em 1729 reconheceram

a Gran-Bretanha na qualidade de metrópole.

Precisamos voltar a maio de 1702 para narrarmos al-

guns acontecimentos que nâo estão completamente sepa-

rados da historia colonial da Carolina do sul, aindaque,

como já se tem dito, as chronicas das duas Carolinas con-

fundem-se no que respeita á epocha em que os seus inte-

resses eram communs e uma só a sua autonomia.

Para conter os hespanhoes que occupavam Saint Agus-

tine, o governador Moore da Carolina do sul, havia pre-

parado uma expedição na referida epocha de maio de

1702. A assembléa, previamente consultada, annuiu a

esta expedição, votando-lhe uns dez mil dollars.

Compunha-se ella de mil e duzentos homens, metade

dos quaes era de indígenas ; dividida em dois troços

:

o principal, debaixo das ordens immediatas do governa-

dor, seguiu por mar com o fim de bloquear o porto; o

outro marchou ao longo da costa, commandado pelo co-

ronel Daniels. Foi este ultimo que primeiro chegou, ata-
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caiido c saqueando iminediataineiile a povoação dos hes-

l)aiilioes, os quaes se retiraram para dentro das mura-

llias da fortaleza com mantimentos para quatro mezes.

Na falta de artillieria, o coronel Daniels foi enviado a

Jamaica, nas índias occidentaes, emquanto o governa-

dor Moore empregava os navios no bloqueio da bahia.

Antes, porém, que o coronel tivesse tempo de desempe-

nhar-se da sua missão, chegavam dois navios hespanhoes

obrigando o governador Moore a abandonar o bloqueio

e a retirar com a maior precipitação. O próprio coronel

Daniels esteve prestes a ser capturado ; mas conseguiu

alcançar Charleston depois de haver escapado a todos os

perigos.

A colónia viu mallograr-se completamente o fim da sua

expedição, e peior do que isso, o thesouro ficou exhaus-

to de meios, sendo forçado a recorrer ao credito com a

emissão de papel moeda.

Melhor successo teve uma outra expedição contra os

Índios Apalachians, pertencentes á tribu Mobilian, que

eram alliados dos hespanhoes.

Foi o referido governador Moore que também a em-

prehendeu, em dezembro de 1703, dirigindo-se com as

suas forças ás principaes povoações d'aquelles indígenas,

que eram situadas entre os rios Alatamaha e Savannah.

Perto de oitocentos d"estes infehzes cairam prisioneiros

dos inglezes, e depois de uma completa devastação, todo

o território ficou tributário da Inglaterra.

A Hespanha não havia permanecido indifferente ao

ataque sobre Saint Agustine, e, aproveitando a opportu-

nidade das circumstancias em que se achava a Gran-

Bretanha—em guerra aberta com a França— , enviou,

juntamente com a ultima nação, cinco navios conduzin-

do um corpo de desembarque para occupar Charleston

e apossar-se da província, que devia ser annexada á

Florida. Em maio de 1706 a esquadra entrou a barra,
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e desembarcou oitocentos homens em differentes pon-

tos.

O povo resistiu, porém, por tal forma aos invasores,

que elles foram obrigados a retirar para bordo, deixan-

do uns duzentos mortos, feridos e prisioneiros.

Todos estes acontecimentos haviam causado uma in-

quietação geral na provincia, que começava apenas a

tranquillisar-se, quando as discórdias interiores vieram

de novo sobresaltar o espirito publico.

Os proprietários das Garolinas tinham concebido o

plano de estabelecer a igreja anglicana como religião do

estado. O governador Johnson, apoiado na assembléa

por uma maioria de conformistas, conseguiu que o de-

sejo dos proprietários fosse levado a effeito, e que, como

consequência de similhante medida, os dissenters (não

conformistas) ficassem excluídos de todos os empregos

pubhcos.

Esta usurpação dos direitos garantidos pela consti-

tuição, oíTendia uma parte dos habitantes da provincia,

que se viu na necessidade de recorrer á metrópole pe-

dindo justiça. O parlamento ordenou á assembléa colo-

nial que revogasse aquella deliberação, o que teve logar

em novembro de 1706, ficando a cada um o direito de

dispor livremente da sua consciência.

Estas divergências eram de pequena importância em
presença da calamidade que, alguns annos mais tarde,

affligiu a colónia.

Todas as tribus indianas, desde Cape fear (Cabo do

medo) até Saint Mary, comprehendendo as montanhas,

isto é, os Índios creeks, yamasees e apalachians do lado

do sul, confederados com os cherokees, cataivbas e con-

garees do oeste, em força de alguns milhares de guer-

reiros, caíram sobre Charleston, e todos os habitantes

das remotas feitorias foram sacrificados á fúria dos sel-

vagens.
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Passava-se isto na primavera do 1715, quando ainda

estavam na lembrança dos indigenas os acontecimentos

de 1713 na Carolina do norte. Os colonos sabiam que não

era sem motivo a guerra occulta e terrível dos Índios,

e receiavam a cada momento uma completa extermina-

ção. Foi debaixo doesta horrível impressão que o gover-

nador Craven teve a necessaría energia para adoptar as

rígorosas medidas reclamadas pelas circumstancias. Um
dos seus primeiros actos, e por ventura o mais impor-

te, consistiu em impedir a fugida dos colonos, que, ater-

rados, pretendiam abandonar a provinda. Depois de fa-

zer apprehender as armas e provisões de guerra que era

possível encontrar, armou todos os negros que pela sua

validade podiam auxiliar os brancos, declarou a colónia

em estado de guerra, suspendendo as garantias indivi-

duaes, e, á frente de mil e duzentos brancos e negros

armados, marchou ao encontro dos selvagens, que avan-

çavam providos de machados, facas e mais instrumen-

tos de guerra que o seu instincto tinha conseguido in-

ventar.

O primeiro encontro não foi favorável aos europeus,

mas nos seguintes, os Índios soffreram frequentes der-

rotas, e em maio de 1715 foram compellidos a fugir pa-

ra além do rio Savannah, retirando em direcção de Saint

Agustine, a fim de receberem a protecção dos hespa-

nhoes. Esta derrota, porém, comprehendia apenas os

Índios creeks, yamasees e apalachians, que formavam a

confederação do sul.

A confederação do oeste, isto é, os cherokees, can-

tawbas e congarees, não chegou a combater, mas perdeu

todo o animo, julgando mais prudente voltar ás suas

choupanas.

Os proprietários da colónia haviam-se tornado egoís-

tas : ao passo que o povo trabalhava na constituição de

uma provinda, os que deviam ter o maior interesse na
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sua prosperidade, eram os próprios que declinavam a res*

ponsabilidade na occasiâo do perigo, e para o pagamen-

to das despezas consequentes da guerra.

Foram ainda os colonos que se viram obrigados a sup-

portar, nao só o peso da divida contrahida durante a lu-

ta, mas a pagar de prompto os foros devidos aos senho-

rios das terras.

N'estas circumstancias entenderam elles que mais ti-

nham a esperar da coroa britannica, do que de simples

particulares, cujo interesse se antepunha ao desenvolvi-

mento moral da colónia e ao bem estar material de seus

habitantes.

Com o fim de sobrestarem na vassallagem prestada

aos senhores da colónia, os colonos reuniram-se em uma
convenção, e, declarando que nao queriam reconhecer a

soberania dos proprietários, nomearam, em dezembro

de 1719, o coronel Moore governador da provinda.

O governo da Inglaterra acceitou, como é fácil de com-

prehender, a decisão que lhe foi submettida, e a Caroli-

na do sul ficou província real, sendo o seu primeiro go-

vernador, por nomeação regia, Francis Nicholson, que

successivamente tinha governado New York, Maryland,

Virgínia e Nova Scotia.

Pelo seu lado, o povo da Carolina do norte também

havia resolvido seguir os princípios adoptados na do

sul, e, depois de serias questões durante dez annos, os

proprietários foram compellidos a vender os seus direitos

á Inglaterra. Estes acontecimentos deram em resultado

a separação politica das Carolinas em 1729, como já se

disse.

George Burringlon e Robert Jolmson eram por aquel-

la epocha nomeados governadores das Carolinas do nor-

te e do sul, cuja historia, exceptuando a defensa contra as

aggressões dos inclios e hespanhoes, pouco interesse

apresenta ao leitor da Europa,
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As divergências, entre colonos e governadores, nâo dei-

xaram de existir pelo facto da provincia ter passado para

a posse da coroa ingleza ; e até á epoclia da revolução'

que precedeu a independência, as disputas e controvér-

sias foram, por assim dizer, preparando o espirito pu-

blico para aquelle importante acontecimento, que eman-

cipou a primeira nação do novo mundo.



Da Geórgia, a mais nova das treze provincias'que exis-

tiam ao tempo da independência, nos vamos occupar no

presente capitulo, para depois seguirmos a narração de

outros acontecimentos que fecham a «terceira epocha»

d'este Esboço histórico.

A autonomia da Geórgia tinha-se estabelecido no ve-

rão de 1733, havendo os inglezes previamente obtido a

soberania sobre toda a região ao longo do Atlântico, des-

de Savannah até Saint John, e ao occidente até Flint-e

Chattahoockee.

As disposições da carta que George II tinha outorga-

do, comprehendiam os princípios constitucionaes por

que se devia reger a nova colónia, governada, como tal-

vez o leitor se recorde, pelo general Oglethorpe.

No decurso de oito annos, cerca de dois mil e quinhen-

tos emigrantes foram enviados das prisões de Inglater-

ra, onde a falta de meios para satisfazer seus débitos os

havia encarcerado.

A empreza de James Edward Oglethorpe não foi logo

coroada de fehz êxito.

Uma grande parte dos colonos era composta de vadios

acostumados á ociosidade.

A agricultura, que devia ser a primeira fonte da ri-

queza publica, não mereceu a attenção dos emigrantes,

nem os próprios allemães, escocezes e suissos, mais só-

brios e activos, e que formavam uma differente classe de

povo, tinham conseguido tirar do solo os recursos ne-

cessários ao desenvolvimento da província.
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Todas estas circumstancias obrigaram James Edward

Ogletlioipe a ir a Inglaterra, d^onde voltou em 1736

com perto de trezentos emigrantes, dos quaes metade se

compunha de montanliezes aííeitos á rude arte da guer-

ra, e que por isso constituíram a primeira força militar

da colónia.

John Wesley, o famoso fundador da seita dos metho-

distas, passou também á America, dizem uns que em

companhia de Oglethorpe, e outros que dois annos de-

pois ; em qualquer dos casos nâo foi só, mas em compa-

nhia de alguns missionários, com o fim de crear prose-

lytos. A sua moral, ligada ao systema de cada hora do

dia ser destinada a um serviço especial (o que, a princi-

pio, por irrisão, foi origem da denominação «methodis-

tas»), não agradou aos colonos da Geórgia pela rigidez

da disciplina, e tornaram Wesley impopular e mal visto

de todos.

George Whitefield, também da seita methodista, mas

divergindo de Wesley, porque era rigido calvinista e en-

sinava a predestinação absoluta, havia acompanhado o

ultimo ; e, mais feliz do que elle, conseguiu estabelecer

um asylo de orphãos perto de Savannah, que floresceu

por muitos annos, e foi de grande proveito para os des-

graçados.

Estes dois apóstolos do evangelho, postoque separa-

dos da igreja cathohca, foram strenuos campeões da boa

moral ; mas a sua palavra não encontrou echo n'aquellas

remotas regiões, e até a própria «casa de caridade», es-

tabelecida na Geórgia por Whitefield, ficou abandonada

em 1770 depois da sua morte.

Entretanto a colónia ia augmentando na população e

industria; e Oglethorpe, conhecendo que os hespanhoes

em Saint Agustine, não podiam ser indifferentes aos

progressos da Geórgia, julgou prudente edificar um for-

te no sitio de Augusta, e fortificar igualmente Darien, na
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ilha Cumberland, e a margem septentrional do rio Saint

John, que constituia a fronteira meridional reclamada

pelos inglezes, ficando assim ao abrigo das invasões dos

Índios e doshespanhoes. Protestaram estes últimos con-

tra similhantes obras, pedindo a immediata evacuação

de toda a Geórgia e da Carohna do sul, na parte infe-

rior a Port-royal. Oglethorpe recusou reconhecer a le-

galidade de taes reclamações, e os hespanhoes ameaça-

ram romper as hostilidades.

Não reaUsaram a sua ameaça ; e a falta das demons-

trações bellicas, que precedem a guerra, tranquillisaram

Oglethorpe por tal modo, que nos fins de i736 pôde

partir para Inglaterra, d'onde voltou em outubro do anno

seguinte com a patente de brigadeiro, e á frente de um
regimento de seiscentas praças escolhidas e disciplina-

das para a defensa da fronteira meridional. Trazia igual-

mente poderes para commandar a segunda linha ou mi-

lícia da Carolina do sul.

Durante mais de dois annos nâo foi necessário empre-

gar a força armada, mas, em maio de 1740, o general

julgou conveniente ir atacar Saint Augustine, para o que

dispoz quatrocentos homens de tropa regular, alguns

voluntários da Carolina do sul e uma força de Índios da

tribu Creek, que havia permanecido fiel aos inglezes. O
exercito compunha-se, ao todo, de dois mil combaten-

tes.

Não foi prudente ir desafiar os hespanhoes, que esta-

vam tranquillos, mas dispostos a repellir qualquer ag-

gressão.

De facto, o general tomou dois fortes nas proximida-

des da cidade, e.exigiu que esta se entregasse immedia-

tamente.

Não era para a bravura hespanhola proceder de outro

modo, que não fosse com um atrevido desafio para que

os sitiantes tomassem a praça se podessem.



A l)alii;i eslava bloqueada por unia pe(|ue!ia esquadra

iugleza, e os hespanhoes tinham grande dilTicuIdade eiu

se proverem de comestíveis.

Ouiz porém a sua boa Ibrtuiui, que um veleii"o navio

forçasse o bloqueio, e lhes levasse provisões pai'a algu-

mas semanas.

A falta de artilheria e as doenças pi'ovenientes dos ai'-

dentes calores, a que estavam expostas as forças de Ogle-

thorpe, obrigaram este a levantar o sitio e a retirar para

Savannah, por não julgar prudente esperar os mantimen-

tos, que mais tarde deveriam chegar.

Coul3e de[)ois, aos hespanhoes, a vingança do ulliage

(|ue tinham recebido. Premeditaram e decidiram atacar

a Geórgia no veifio de 174^.

Nos portos da Havana e de Saint Augustine prepara-

ram uma grande expedição para conduzii" ties mil ho-

mens; e a 16 de julho do anuo referido, fundearam pró-

ximo da povoação de Saint Simon, na ilha do mesmo
nome.

Oglethorpe, não ignorando as intenções dos seus vi-

zinhos, tinha estabelecido o quartel-general na principal

fortaleza situada em Frederica.

Entendeu qne devia ir ao encontro do inimigo ao for-

te Saint Simon ; mas não podendo dispor de mais de dois

mil Índios, para oppor aos invasores, foi obrigado a vol-

tar a Frederica, depois de haver encravado as peças e

destruído todas as provisões, que podiam aproveitar aos

hespanhoes.

Os reforços, que Oglethorpe esperava da Carolina, não

chegavam; e era preciso tomar uma prompta decisão,

tanto mais que havia tido a felicidade de repellir alguns

ataques parcíaes de forças inimigas, enviadas de Saint

Simon.

Foi assentado que o forte seria assaltado em uma noi-

te, e combinou-se o plano que convinha adoptai'.

17



-258

Um canadiano que servia no exercito georgiano, deser-

tando para os hespanhoes, fez abortar todas as combina-

ções: o general inglez receiou que o inimigo, informado

do pequeno numero dos aggressores, não se precavesse

por modo a destruir todas as vantagens de uma sur-

preza.

Ogletliorpe teve então uma idéa, que muitos conde-

mnaram como imprópria de um caracter austero e nobre,

e outros applaudiram e pretenderam justificar, com o

fundamento de que tudo é permittido na arte da guerra.

Por um prisioneiro hespanhol enviou uma carta ao de-

sertor canadiano, na convicção de que ella seria aberta,

lida e acreditada. Assim aconteceu; e o desertor foi de-

clarado espião, porque a carta recommendava-llie que

dissesse ao commandante hespanhol, que as forças ingle-

zas eram insignificantes, que não estavam dispostas a

atacar, e que por isso, elle desertor, devia inlluir no ani-

mo do chefe inimigo, a íim de o induzir a uma immedia-

ta aggressão. No caso de não ser bem succedido, ao ca-

nadiano cumpria empregar todos os meios, para que o

inimigo permanecesse por mais três dias nas mesmas

posições, porque com esta demora se daria tempo á che-

gada de seis navios da Carolina, conduzindo dois mil ho-

mens que deviam atacar Saint Augustine. Este estrata-

gema obteve um completo resultado.

A cârta foi parar ás mãos do general, e o desertor pos-

to a ferros.

Quando um conselho de guerra ia decidir da sua tris-

te sorte, despontavam três navios no horisonte, condu-

zindo provisões para Frederica.

Os hespanhoes, suppondo que elles faziam parle da

esquadra de que fallava a carta dirigida ao desertor, de-

terminaram atacar os georgianos, largando fogo ao forte,

sem tempo para encravarem as peças, nem destruirem

uma grande porção de provisões.
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Na sua marcha, para soccorror Saiiit Augustine, os

liespanlioes deviam assaltar Frederica, que suppunham
pouco guarnecida ; mas foram alacados antes de lá che-

gar, quando atravessavam um pântano; e tal derrota

soílreram, que o local ficou, desde então, conhecido pela

denominação áeBlooch/ iiHirsh (pântano ensanguentado).

Os que poderam escapar á carnificina, fugiram em con-

fusão para bordo dos navios, e fizeram-se de vela em
direcção a Saint Augustine.

Na sua viagem atacaram, a 19 de julho, o forte William,

na extremidade meridional da ilha Cumberland, mas fo-

ram repellidos com perda de duas galés.

D. Manuel de Monteano, que commandava os forças

hesppholas, foi demittido do serviço em consequência

de todas as derrotas que soffreu; e Ogletliorpe salvou a

Geórgia de uma invasão, que podia dar sérios resulta-

dos, mesmo para a Cai'olina do sul.

A provinda estava em socego no anuo de 1743, quan-
do Ogiethorpe foi a Inglaterra para nunca mais voltar á

Geórgia.

Durante dez annos havia elle trabalhado em fundar

uma colónia, onde os opprimidos encontrassem seguro
asylo.

No anuo seguinte, 1743, o systema militar pelo qual

a Geórgia tinha sido governada, transformou-se em uma
administração civil, composta de presidente e conselho

de governo, debaixo da direcção dos depositários da co-

roa (trustees), que, como já fica exposto na «segunda
epocha » d'este livro, eram nomeados pelo rei.

Por differentes causas a colónia não prosperava.

A insuíficiencia dos colonos e a carência de escravos,

que em outras provindas eram empregados na agricul-

tura, concordam para que a Geórgia se achasse em pre-
cárias circumstancias.

Não era menos sensível aos georgianos a falta dos
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coiiiptíienles privilégios para so oiitiegaroni ao coiiiiiier-

cio maritimo e ao traíico com os Índios ; mas elles esta-

vam até privados de possuir o dominio das terras que cul-

tivavam; isto é, era-lhes negado esse direito, apesar das

reclamações que diariamente se levantavam.

O descontentamento tornava-se geral, sobretudo por-

que as províncias limitrophes, onde a escravatura estava

admittida e o commercio com os indígenas se permittia,

cresciam em riqueza publica. Nâo é, pois, de admirar

que as leis restrictivas fossem gradualmente deixando

de ser observadas.

Os escravos das Garolinas, foram introduzidos na Geór-

gia, com o íim de serem alugados por um certo espaço de

tempo; mais tarde por toda a vida, ou por um tal preço

que correspondia ao seu valor.

Pouco tempo depois, os navios carregados de negros

saiam da costa d'Africa, e iam directamente para Sa-

vannah, onde o mercado de carne humana era comple-

tamente admittido no anno de 1750.

A Geórgia havia passado por cima das leis restrictivas

que, em parte, lhe havia dado uma nobre excepção ; es-

tava menos liberal, porém mais rica, por isso que, á cus-

ta do seu orgulho, tinha conquistado o direito a ser uma
colónia de plantação, como então se denominavam os

paizes onde a escravidão se tornava uma espécie de in-

stituição.

Quando em 1752, os administradores, ou depositários

da coroa, viram expirar o praso, marcado no titulo, pelo

qual administravam a Geórgia, com jubilo a entregaram

ao rei, porque não era fácil a tarefa que o futuro lhes

reservava.

Até á epocha da revolução para a independência, a

Geórgia foi sempre uma província real, e a sua historia

não contém facto algum que mereça especial menção.



Anlcs (](' (Icscrovoniios ;i gnorrn rrnnco-indinnn, qno

estabeleceu a sii|)remada dos iiiiílezes na America do

norte, com cuja narração devemos linalisar a «terceira

epocha» d'este Esboço,, convém lançarmos um golpe de

vista sobre o estado do paiz, para que o leitor, recorren-

do ao auxilio da sua memoria, possa avaliar as bases mo-

raes em que se fundaram colónias que hoje, sem lisonja,

têem a denominação de Estados.

Os acontecimentos já narrados comprehendem cerca

de duzentos e sessenta annos, porque se referem á des-

coberta de Ghristovão Colombo em 1492, e chegam até

á epocha de 1752, que respeita á historia da Geórgia, a

mais nova de todas as colónias que fundaram a indepen-

dência.

Quinze foram as que, a audácia dos descobridores e in-

dustria dos emigrantes, plantaram durante aquelles du-

zentos e sessenta annos.

Abstrahindo o Plymouth, que se encorporou na Massa-

chusetts, e o New Haven, que do mesmo modo foi absor-

vido pelo Gonnecticut, temos as treze colónias seguintes,

que tomaram parte na grande revolução : Virgínia, Mas-

sachusetts, Nev^^ Hampshire, Gonnecticut, Rhode Island,

New York, New Jersey, Delaware, Maryland, Pennsyl-

vania, North Carolina, South Carolina e Geórgia.

A Europa concorreu principalmente, se não na totali-

dade, para fundar na America do norte uma das primei-

ras nações que o velho e o novo mundo hoje admiram.



E se reflectirmos, que os povos da grande republica,

procedem de varias origens, de hábitos e costumes dif-

ferentes, e de religiões que na Europa se têem gladiado

com a palavra, com o ferro e com o fogo, tanto nos tem-

plos, como nas praças e na inquisição ; e que esses mes-

mos povos vivem, progridem e florescem ; nâo podemos

deixar de prestar homenagem á sua Índole e bom senso,

elementos estes que formam a base mais solida da gran-

de obra do novo hemispherio.

Foi a Inglaterra que forneceu maior numero de colo-

nos, e que sempre manteve supremacia no governo co-

lonial.

A Irlanda e a Escócia contribuíram, também em gran-

de escala, para a fundação de algumas colónias ; e a Fran-

ça, AUemanha, HoUanda, Suécia, Dinamarca, e as pró-

prias regiões septentrionaes do Báltico, pagaram igual-

mente a sua quota de emigração para os fundamentos

das possessões anglo-americanas.

Anghcanos e dissidentes, cathohcos e israelitas, qna-

kers, e outros cultos, cuja liturgia na Europa tinha sido

origem de serias controvérsias e sanguinolentos comba-

tes, foram estabelecer-se nas mesmas povoações; e, com

o decorrer dos tempos, usufruíram reciproca liberdade

nas suas manifestações religiosas.

Por algumas vezes a voz da paixão levou os ânimos a

demasias e factos condemnaveis ; e nem sempre a me-

lhor harmonia prevaleceu entre qs sectários de crenças

rivaes ; os indígenas, victimas da sua ignorância, foram

compellidos a ceder á civilisaçao florestas que lhe haviam

sido berço, sendo assim expoliados dos seus naturaes

direitos ; a oppressão dos governantes levantou resistên-

cias que foram origem de conflictose de lutas fratricidas:

mas qual é a nação, que na infância da sua historia, nâo

tenha pago maior ou menor tributo de sangue, para sellar

o acto da sua autonomia ? Quantas injustiças não soffreram
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as classes menos proloiiidas pela forlniia oii pelo iiasci-

menío para satisfazer simples caprichos dos poderosos?

Dos excessos de mis e da resistência de outros, bro-

tou a arvore da liberdade, que necessita de muito sangue

para estender vigorosas raizes no solo, que a sua benéfi-

ca sombra deve proteger.

Assim, na America do norte, os elementos heterogéneos

da Europa, debateram-se em lutas de reciproca ambi-

ção pelo natural instincto da humanidade, antes de se

converterem á homogeneidade de princípios, no interesse

de cada um, para o bem estar da família e prosperida-

de do palz, que mais tarde se tornou em pátria com-

mum.
D'est'arte, a integridade da Gran-Bretanha, foi por

todos defendida contra as aggressôes dos francezes e

dos Índios (do que adiante nos occuparemos); e depois,

na revolução para a independência, quando os direitos

da metrópole foram alem dos deveres da colónia, houve

um só grito contra a Inglaterra— a emancipação—, uma

só nacionalidade— a americana.

Esqueceram-se as divergências politicas, de religião

ou de interesses : diante do perigo commum. todos fo-

ram cidadãos americanos.

Entretanto a Índole do povo nâo era igual em todas as

províncias: o seu caracter participava da sua origem, e

tomava as influencias do clima e da educação.

Nas colónias do sul, como Virgínia, etc, os cidadãos

gosavam de uma vida menos laboriosa, alhando o pra-

zer ao trabalho. O clima ali era menos agreste: os colo-

nos procediam da sociedade ingleza, habituada ao bem

estar da vida, com tendências para a hospitalidade e

franqueza, e por isso a sua educação social, era superior

ao puritanismo dos habitantes das províncias da Nova

Inglaterra. Estes últimos procediam, em geral, da classe

media, e eram, na maior parte, dotados de um excessivo
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zêlo religioso ; simples e restrictos em todas as tendên-

cias moraes ; rigidos nos costmnes e egoistas com os es-

trangeiros.

As suas leis até dominavam o uso particular dos

meios de cada um, por forma a evitar despezas supérfluas

ou luxuosas; regulavam também a acção individual

que podesse, ainda que venialmente, ir de encontro

aos princípios moraes e á excessiva austeridade, que

os habitantes da colónia pretendiam manter reciproca-

mente.

Assim, as leis ordenavam o vestuário, conforme as

posses do individuo que o trajava.

Aos tribunaes foram accusados os possuidores de fitas

e de botas grandes, porque os primeiros objectos esta-

vam no rol dos supérfluos, e os últimos se tornavam

desnecessários, desde que as calças fossem mais com-

pridas.

Prohibiram-se os brindes nos festins, e os signaes de

luto nos funeraes, assim como uma infinidade de cousas

julgadas impróprias, ridiculas, dispendiosas, ou das

quaes o povo se podia separar, sem que a sua falta se fi-

zesse sentir em demasia.

Em Hartford, os cidadãos eram obrigados a votar, sob

pena do remisso pagar a multa de seis pence. O uso do

tabaco, só era permittido aos indivíduos que tivessem

completado vinte annos, a menos que não exhibissem

certidão de facultativo em que elle fosse prescripto. Os

que, pela idade, estavam ao abrigo da lei, só podiam

usal-o uma vez por dia.

Os habitantes da i^eferida povoação eram obrigados a

levantar-se de manhã cedo, ao toque de um sino tangido

por uma vigia, paga para esse fim.

Em 1646, a legislatura do Massachusetts promulgou

uma lei, impondo a penalidade do açoute a todo aquelle

que beijasse uma mulher em qualquer sitio publico. Esta



265

(lisposiçrio foi observada em Boston : c coiila ceiio aiiclor

que o capitão de um navio de guerra inglez chegara áquel-

le porto em um domingo, e que, enrontrando-se no cães

com sua mulher, que anciosa o esperava, elle a beijara

em publico. Os magisti^ados fizeram ex(H'utar a lei : e o

capitão soíTreu o castigo do açoute, ao que parece sem a

ignominia que em geral estava ligada a este género de

punição. Quando, algum tempo depois, devia fazer-se de

vela, convidou para um jantar a bordo os mesmos juizes

que o tinham condemnado e mais alguns cidadãos, e ape-

nas íinalisado o banquete, ordenou que os magistrados

fossem açoutados no convez, por modo que podessem ser

vistos da cidade. Assegurando depois aos convivas que

a sua divida estava satisfeita, mandou-os porem terra e

saiu do porto.

Pondo de parte o absurdo de taes leis, é preciso con-

fessar que a intenção do legislador era pura, e que mui-

tas vezes, estas excêntricas disposições, deram em resul-

tado o fim moral a que attingiam.

Morigerar a sociedade, fazendo que ella se compozes-

se de membros austeros na virtude e simples nos seus

hábitos, era a mira a que assestavam os homens que di-

rigiam os negócios pubhcos da Nova Inglaterra.

Os vicios da humanidade, ali como na Europa, trans-

punham os baluartes creados pela lei, e zombavam da

parcimonia que se lhes impunha no goso dos bens mun-
danos.

A vida começou pela simplicidade dos costumes: os

yankees eram frugaes e parcos nas suas despezas; e ain-

da por ventura o são os menos protegidos da fortuna

;

mas os outros, que o digam os magnihcos edifícios da
Nova Inglaterra e o bem estar de suas sumptuosas e pit-

torescas habitações.

Um resto, porém, d'esses ríspidos e primitivos hábitos

ainda pôde ah ser encontrado pelo curioso investigador.
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Na provinda de New York e em alguns pontos das

de New Jersey e Pennsylvania, dominavam os usos e

liabitos dos hollandezes, ainda mesmo algumas deze-

nas de annos depois da conquista ingleza em 1664; na

actualidade, muitos são os indivíduos que se ufanam em
descender dos primitivos colonos saldos da Hollanda.

Sâo elles considerados de uma tendência assas exagera-

da na accumulação do capital, pouco inclinados a acceitar

innovaçôes, mas dotados de bons sentimentos e aptos

para fundar a verdadeira felicidade que dá o lar domes-

tico.

D'estas circumstancias peculiares aos hollandezes, re-

sulta que o progresso da sua industria nâo attingiu o

grau de aperfeiçoamento que se encontra na Nova Ingla-

terra ; mas, em compensação moral, abundam em ele-

mentos sociaes para a formação da familia e estabeleci-

mento da sociedade politica.

Os suecos e outros scandinavos, que da Finlândia se fo-

ram estabelecer na Delaware, não differem muito dos

hollandezes nos hábitos e costumes.

Os qnakers que, a fmal, predominavam no Jersey Oc-

cidental e na Pennsylvania eram, comojá se referiu, dif-

ferentes dos outros povos pela sua exagerada simplici-

dade, uniformidade de costumes, e generosidade livre de

toda a ostentação ; o que lhes dava direito á estima pu-

blica, embora muitas vezes os preconceitos da sociedade

se oppozessem á rigidez de seus princípios.

O sentimento religioso que guiava as suas acções, lon-

ge do fanatismo que impede o progresso, fortalecia-lhes

a organisação da familia contra os vicios e immoralida-

de que, na maior parte das vezes, são a consequência fa-

tal e inherente aos espíritos fortes.

Os colonos, que foram povoar as florestas do Maryland,

não partilhavam a rigidez moral dos que liabitavam a

Nova Inglaterra. ])os{o fossem igualmente industriosos e
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aiiiigos (lo trabalho. De uma apparoiicia siip(M'ior. incli-

nados ao fausto, faltava-lhes conidido a cslahilidade Jias

idóas e a perseverança nos meios de as converter em
realidade.

Entretanto, na epociía de que nos occupamos, 1756,

as peculiaridades dos habitantes das dilTei'eiih\^ provin-

cias, tmham-se moíhlicado pela reciproca emigração de

umas para outras povoações; e sobre tudo porque a vida

das florestas, creando imperiosas necessidades, havia

tornado irmãos nas idéas, os que o tinham sido no traba-

lho e nas privações.

A própria intolerância religiosa não podia occupar os

espíritos em demasia, por isso que a industria, absor-

vendo o tempo de todos, não lhes dava occasião para se

entregarem ás lutas espirituaes, que quasi sempre são

obra do fanatismo, embora se apresentem auctorisadas

com o evangelho.

D'esta trégua racional nasceu uma tacita tolerância, e

d'ahi como natural consequência, a liberdade de cultos

que existe, a contento de todos, nas antigas colónias da

Gran-Bretanha.

Pelo lado politico, o resultado não havia sido peior:

quando em setembro de 1774 (do que nos occuparemos),

as diíferentes colónias se representaram no congresso

geral, em beneficio de todos, e para o bem de cada um;

os colonos julgaram-se irmãos, e o seu único fim foi que-

brar os grilhões da mãe pátria, com o grito da indepen-

dência, que mais tarde se fez ouvir no mundo de Chris-

tovão Colombo.

A primitiva e principal industria havia sido a agricul-

tura, aindaque durante as epochas (]ue ficam referidas,

nem o commercio nem as manufacturas foram descu-

radas.

A população da Nova Inglaterra sempre mostrou na-

tnraes tendências para a industria fabril, dedicando-se,
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iiâo só á coiistrucção mas ao invento de muitos e varia-

dos artefactos que hoje se admiram.

As distincções sociaes não acharam elementos de vita-

hdade em um paiz virgem de todas as tradições monar-

chicas, e onde os emigrantes inocularam o gei^men da

soberania popular, que as idéas liberaes da epocha ti-

nham proclamado; a Ilollanda debaixo do iiome de

«republica das sete províncias unidas» e «estados ge-

raes», e a Inglaterra, mais tarde, com o protectorado de

CroniAvell.

A aristocracia da Gran-Bretanha nao pôde crear raí-

zes naquellas florestas, niveladas ppla natureza, desde

o nascimento de ambos os mundos.

Não era a riqueza e a opulência de títulos que a Euro-

pa enviava para a America do norte : esses elementos ne-

cessários ao prestigio de todas as cortes, permaneciam

no logar privilegiado pelas pragmáticas. Os desprovidos

da fortuna, os simples cidadãos que desejavam correr os

riscos de um futuro incerto, mas de esperança, os per-

seguidos pela politica, e sobre tudo pela intolerância re-

ligiosa, foram os que se estabeleceram nas feitorias das

diíferentes províncias, e serviram de alicerce á edifica-

ção do grandioso monumento democrático, que a Europa

admira e ainda não tem conseguido imitar.

Apesar de tudo quanto concorria na prospera infância

da America ingleza, o seu commercio só se desenvolveu

depois da epocha da independência, em 177G. A maior

parte das profissões mechanicas estava bem representa-

da, e não era isso o que faltava ás colónias ; mas a me-

trópole inquieta do seu desenvolvimento, e sobre tudo

ciosa da independência industrial dos colonos, no que

respeitava aos artefactos e á sua exportação, poz em pra-

tica a politica de restricções commerciaes, para regular

em seu proveito a iniciativa dos colonos.

O primeiro decreto, datado de 1651, dispunha que as
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exportações pai-a Inglaterra, só pudessem sei' feitas em
navios inglezes on iierlencenles ás colónias.

Em lOGO, este decreto era não só coníirmado, mas am-
l)nacio com mna restrictiva disposição : as colónias não

podiam exportar os seus principaes productos para ou-

tros pontos, que nâo fosse Gran-Bretanha ou suas depen-

dências.

Em 1636, um navio do Massaclmsetts emprehendeu
uma viagem commercial ás índias occidentaes ; e dois

annos depois, uma outra embarcação saiu de Salem para

New Providence, voltando carregada de sal, algodão,

tabaco e escravos.

Pôde dizer-se que d'aquella epoclia data o commercio
da Amei'ica septentrional ; assim como a introducção de
escravos na Nova Inglaterra. No palz já elles existiam

desde 1620, e foi a Virgínia a primeira provinda, que
emprehendeu similhante trafico.

As leis do Massachusetts auctorisavam já a escravidão

cm 1641; as do Connecticut e as do Rliode Islandpelo

anno approximadamente de 1650; as da provinda de New
York em 1656; as do Maryland em 1663; e as do New
Jersey em 1665.

Poucos eram os escravos na Pennsylvania, e estes re-

sidiam pela maior parte na ddade de Philadelphia desde
1690. Os habitantes da Delaware possuíram também al-

guns no anno referido.

A introducção d'essa chaga da sodedade, cuja cicatri-

zação custou um mar de sangue e meio milhão de vidas,

é coeva nas feitorias nas duas Carohnas em 1671, e na
Geórgia em 1750, quando os seus liabitantes illudiram

a lei que prohibia o trafico dos negros.

Os colonos que habitavam a parte oriental do paiz, de-

dicavam-se também á pesca, e isso formava o seu prin-

(ipal commercio, que foi afíectado igualmente pelo de-

creto da Gran-Bretanha, de que ha pouco nos occuiiá-
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mos. Tudo mostrava plenamente que a metrópole receia-

va a concorrência cias colónias ; e quando as medidas

adoptadas o não provassem até á saciedade, a Casa dos

communs em 1719 declarava que «o estabelecimento

das fabricas nas possessões americanas enfraquecia a

dependência em que convinha que ellas se mantivessem

da metrópole».

A Nova Inglaterra,, e com especialidade a provinda

de Massachusetts, em 1732, fabricava papel, tecidos de

lã e de cânhamo e differentes obras de ferro. Objectos

de uso pessoal, como fato e chapéus, manufacturavam-

se em varias colónias, e eram permutados com outras

pelos artigos de que as primeiras necessitavam. Pela

mesma epocha se fizeram construcçoes navaes nas pro-

víncias de Massachusetts e daPennsylvania, sendo alguns

pequenos vasos enviados para as índias occidentaes, em
troca de aguardente, assucar e de outros géneros.

Conforme os erróneos princípios da Inglaterra, o pro-

gresso de suas colónias era nocivo aos interesses me-

tropolitanos. De novo se soccorreu das restricções com-

merciaes : foi prohibida a exportação de chapéus, ain-

da mesmo de uma para outra colónia, e os chapelleiros

não podiam ter mais de dois aprendizes.

Á importação do assucar, aguardente e melaço foram

impostos enormes direitos; e os habitantes das Garoli-

nas inhibidos de fabricar aduellas, terebinthina e alça*

trão, quando taes artigos se destinassem ao commercio.

Em 1750, a Gran-Bretanha publicava uma lei, cujas

disposições prohibiam a edificação de fabricas destina-

das á manufactura do ferro c do aço nas possessões nor-

te-aincricanas. E ainda fez peior, porque ordenou que

fossem destruídas as manufacturas existentes, com o

frivolo pretexto de que eram estabelecimentos incommo-

dos para o publico.

Os proprietários que não demolissem as suas fabri-
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maçuo, eram multados em mil dollars (ai)[)roximadameii-

le novecentos e vinte mil réis poiliiiíiiezes).

O íim da metrópole, era reduzir o conmiercio das suas

colónias, a uma constante e inalterável pernmtação com
os artefactos iiiglezes, de íórma que a America não Tos-

se buscar a oiUro mercado todos esses artigos necessá-

rios á vida, que um paiz nascente tem forçosamente de

comprar, nem levasse a portos estrangeiros os ma-

gniíicos productos agrícolas do seu fértil e vigoroso solo.

Por esse modo a Gran-Bretanha não tinha concorrên-

cia na compra, e introduzia os seus artefactos por um
preço vantajoso.

Se se tiver em vista (pie a media das exportações da

Inglaterra para as suas colónias, entre os annos de 17^8

e 1748, foi de cerca de três milhões e duzentos mil dol-

lars annuaes, poder-se-ha fazer uma idéa do interesse

que movia a metrópole na sua politica de commercio

restrictivo.

A instrucção primaria, desde remota epocha, mereceu

particular attenção aos que dirigiam os negócios das co-

lónias ; sobre tudo a Nova Inglaterra distinguia-se pela

sua dedicação no ensino do povo.

Já em 1621, existiam na Virgínia, escolas publicas

para os filhos dos brancos e dos índios.

Mais tarde, estabelecia-se em WíUiamsburg o collegio

denominado «William and Mary» em honra da casa de

Orange e Stuart, que então occupava o throno da Gran-

Bretanha.

A igreja hollandeza reformada, também em 1033 havia

estabelecido uma escola em Nova Amsterdam (New York);
e os bem conhecidos coUegios de Harvard, em Cam-
bridge no Massachusetts, e de Yale, em New Haven, no

Connecticut, foram respectivamente fundados em 1637

e 1701, posto que este ultimo tivesse sido previamente
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edificado em Saybrook, d'onde foi removido em 1717

l)ai'a o local que actualmente occupa.

O collegio de Ilarvard provém do legado do reveren-

do Jolin Harvard, fallecido em 1G38: tendo deixado a

sua bibliotlieca e uma parte da fortuna á pequena po-

voação de Newtown (mais tarde Cambridge), a três

milhas de Boston, teve a pliilanthropia de fundar um
dos melhores estabelecimentos 'scientificos do novo

mundo.

O collegio de Yale deve a sua fundação ao legado de

Elihu Yale, presidente da companliia das índias orien-

taes, e ao de (juIids bemfeitores, que para esse tim se

reuniram em Saybi'ook, contribuindo com livros, etc.

Na educação popular, a Nova Inglaterra foi sempre na

vanguarda das idéas mais liberaes. Desde os primeiros

tempos que o pão da sciencia recebeu ali séria attenção

e desenvolvimento.

Em 1G3G, a assembléa legislativa do Connecticut pro-

mulgou uma lei, para que todas as povoações, contendo

cincoenta famihas, fossem obrigadas a manter uma es-

cola regular, e nas que existissem cem, a mesma escola

ensinasse grammatica.

O principio religioso estava, em parte, associado á or-

ganisação do ensino ; os livros eram selectos e apro-

priados ás intelhgencias dos alumnos. Tal foi a sua ex-

tracção, e tamanho era o desejo do povo em instruir-se,

que diz um historiador, e não sem funda-mento, que mui-

tos livreiros em Boston fizeram considerável fortuna.

As leis preparavam o espirito pela restricção que ante-

punham aos frivolos divertimentos, e o bom senso do

povo anglo-americano acolhia com enthusiasmo a educa-

ção litteraria, ('onliecendo que ella é a base mais solida

das sociedades politicas, quer se chamem impérios, mo-

narchias ou republicas.

Em meados do século passado havia na pi'ovincia de
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MassacliuseUs uns setenta livreiros, dois em New Hanip-
sliiiv. ií^ual numero no (^oiniediail e Xew Vork. dcze-
sete na Peinisylvaiiia. e um em Kliodc Island. INir isto

se pôde avaliai-, (jiic a Nova Jnglaíerra excedia o lesT

to dopaiz. no que res[)eilava á instrucrão de seus liabi-

tantes.

As publicações i)eriodicas. qiwA- politicas, (juerlittera-

rias, não estavam na mesma pioporcão. e foi a revolu-
eão para a independejicia que lhes deu proiiresso e des-
envolvimento

;
por issoétandjemda(iuella liloriosa epo-

cha para a America do norte, (pie data a í>(3ral insti'uccão

do povo.

O primeiro jornal que se imprimiu nas colónias anglo-
americanas, foi a «Boston news Letter», que viu a luz da
publicidade no anno de 1704.

Em 171Í) publicava-se outro em Pbiladelphia: e seis
annos depois um em New-York. O Maryland teve tam-
bém o primeiro periódico em 1728: a Carolina do sul
em 1731

:
o Rhode Island em 1732 : a Virginia em 1736;

o New Hampshire em 1753 : o Connecticut em 1755 : a
Delaware em 17()1

: a Carolina do norte e a Geórgia em
1763; e o New Jersey em 1777.

Oitenta e três annos depois, isto é, em 1850, pidjlica-

vam-se na republica dos Estados Unidos dois mil e oi-

tocentosjornaes, com uma circidacão de cinco milhões de
exemplares.

Não ha estatísticas exactas da população nas colónias

daGran-Bretanha. O que a similhante respeito se encon-
tra mais digno de fé, referindo-se apenas a 1756, é a

opinião do historiador Bancroft, que avalia o numeio
dos brancos pela maneira seguinte: na Nova Inglaterra.
isto é, nas provindas de New Hampshire. Massachuselís
Rhode Island e Connecticut, quatrocentos e vinte e cinco
mil; nas colónias do centio, ou seja New-York, New-
Jersey, Pennsylvania, Delaware e Maryland, quatrocen-

18
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los cincoenta e sete mil; e nas cio sul, ouYirglma,, Garoli-

iias do norte e do sul, e Geórgia, duzentos oitenta três

mil. Os escravos calculavam-se em duzentos sessenta

mil, pertencendo onze mil á Nova Inglaterra, setenta e

um mil ás colónias do centro, e cento setenta e oito mil

ás do sul.

O doutor Franklin, diz, que da população branca de

então—um milhão cento oitenta e cinco mil almas— ape-

nas oitenta mil eram de nascimento estrangeiro, preten-

dendo com isso provar, que a emigração para a America

havia quasi cessado na epocha a que nos referimos.

O facto é, que no principio da revolução, em 1775, a

l)opulação das treze colónias que formaram o pacto fede-

ral, compunha-se de dois milhões oitocentas e ires mil

almas, e os documentos do congresso da mesma data, dão

em algarismos redondos, o numero de três milhões.

Para concluirmos a «terceira epocha» d'este Esboço,

necessitámos descrever a guerra franco-indiana, que pre-

parou os espíritos para a grande revolução da indepen-

dência.

Os seguintes capítulos são destinados a esse período,

que relativamente não deixa de ter bastante interesse.
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America do norte, conliecidas pelas denominações de
«rei William», «rainha Anne» e «reiGeorge». foram ori-

ginadas pelas hostilidades, na Europa, entre os governos
da França e da Inglaterra : a ultima guerra, de que va-

mos tratar, que estabeleceu a definitiva supremacia dos
inglezes no continente norte-americano, teve a sua ori-

gem nas differentes difficuldades que se levantaram, so-

bre a pretensão que os governos de ambos aquelles pai-

zes, tinham a territórios de muita importância.

As colónias da França e da Inglaterra progi-ediam
gradualmente, augmentando o seu valor commercial.

Os inglezes occupavam o litoral, desde Penobscot até

Saint Mary, cerca de mil milhas de extensão ; e os fran-

cezes possuíam as margens do rio Saint Laurent, as dos
grandes lagos no Mississipi e seus tributários, assim co-
mo as praias do golfo do México.

As respectivas populações estavam na proporção de
um para dez, isto é, ao passo que os inglezes tinham
mais de um milhão de colonos, os da França pouco exce-
deriam o numero de cem mil. Os primeiros haviam-se
dedicado em geral á agricultura, e os últimos ao com-
mercio interno com os indígenas.

Apesar d'esta notável dlíferença numérica, as inlíuen-

ctas locaes contrabalançavam-se, porque o trafico fran-

co-indiano e a cruzada dos jesuítas (cujas missões domi-
navam uma grande parte dos indígenas, especialmente
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OS da nação dos algonqtuNs) haviani cieado paia a Fran-

ça uma verdadeira preponderância, sobre muitas Iribus

disseminadas por uma yasta extensão de território, na

rectaguarda das feitorias da Gran-Bretanha.

A rivalidade das duas nações que, desde remotas epo-

chas se havia manifestado em frequentes combates, actua-

va nos seus respectivos colonos, todas as vezes que algu-

ma das metrópoles se pretendia fortificar, contra as in-

vasões da outra, ou allegava direitos contestáveis, por

isso que se fundavam na prioridade da occupação. fre-

quentemente confundida com a da descoberta.

A França, possuia elementos de força, e queria que el-

les lhe aproveitassem na manutenção e engrandecimen-

to de suas colónias : a Gran-Bretanha antepunha-lhe o

seu génio colonisador, apoiado pela politica sagaz, com

que sempre tem sabido dominar as mais remotas regiões

do mundo.

O dominio da Fiança, lornava-se incompatível com o

da Inglaterra.

Ambas as nações^, eram bastanle poderosas, para des-

pertarem reciproco ciúme. Nasceram delle sérias diííi-

culdades e doestas resultou a guerra.

Em quanh) as feitorias francezas. se limitaram ás pri-

mitivas operações, de um nascente e incerto commercio,

e as suas missões se conservaram pelas afastadas flo-

restas do noroeste, alguns centos de kilometros distan-

tes dos estab(.'lecimentos inglezes nas fronteiras, peque-

na foi a attenção que a França despertou â sua antiga

rival.

A captura de Louisburg, em 1745, havia feito conhe-

cer aos francezes a necessidade de opporem vigorosos

meios de resistência ao poder da Gran-Bretanha, que

tendia a estender-se em uma grande parte da America.

Para que de taes meios, podessem sortir efíicazes re-

sultados, a França ordenou, e levou a effeito, a conslruc-
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Cão de navios apropriados a uma ('anii)aiiha com a In-

glaterra.

Foi no alto Canadá, no i)onto que então se denomi-

nava Frontenac, e hoje Kingston (no lago Ontário), qne

elles se construíram com todo o preceito da epocha.

Concluiu também a França tratados de alliança e ami-

zade com as tribus indianas de Delaware e Sliawnee,

reforçando o forte Niagara. e edificando um cordão de

fortificações entre Montreal e Nouvelle Orleans.

Os inglezes, pelo seu lado, não esqueciam a defensai)

dos terrenos a que se julgavam com direito, isto é, o

dominio da parte occidental até o oceano pacifico, e la-

titude sul das margens septentrionaes do lago Erie.

A França julgava-se na posse dos melhores titulos a

todo o território banhado pelo rio Mississipi e seus tri-

butários ; e para isso invocava o direito da prioridade

das explorações e primeiras feitorias n'aquellas remo-

tas regiões.

George II, tinha concedido, em 1749, seiscentos acres

de terras, ao sueste das margens do rio Ohio, a uma
companhia composta de negociantes de Londres e da

Virgínia, com o exclusivo privilegio do commercio com
os Índios.

A companhia, que se denominava «The Ohio com-

pany», enviou alguns exploradores para fazerem as

demarcações nos terrenos concedidos, e assignalar

os pontos onde conviria estabelecer as primeiras fei-

torias.

Ao mesmo tempo, vários negociantes inglezes dirigi-

ram-se ao paiz dos Miamies, isto é, aos territórios situa-

dos entre o rio Maumee e o lago Erie. para traficar com
os indígenas.

Passava-se isto no anno de 1753.

Os francezes, não desejando perder o direito ao com-

mercio. de que tiravam importantes vantagens, pren-
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deram alguns dos mencionados negociantes ; e, no re-

ceio de novas invasões, que não só lhes alheava a con-

fiança dos indígenas, mas interceptava a sua linha de

communicações do Canadá á Louisana, julgaram oppor-

tuno começar a edificação de fortalezas entre -o rio AUe-

ghany e o lago Erie, próximo da actual IVonteira Occi-

dental da Pennsylvania.

Os três fortes, construídos pelos francezes, foram; o

primeiro, na margem meridional do lago Erie, na pe-

nínsula do mesmo nome ; o segundo, no sitio denominado

Le Boeuf, (French creek) que hoje se chama Waterford;

e o terceiro em Yenango, onde se juntam o French creek

(ribeiro francez) e o rio Alleghany, que presentemente

se conhece pelo nome de «aldeia de Francklin».

«The Ohio company», ou a «companhia de Ohio», re-

clamou, perante as auctoridades da Yirginia, contra as

manifestações hostis dos francezes, invocando para isso

a competência das mesmas auctoridades, pelo motivo de

que os terrenos em questão se achavam comprehendi-

dos nos d'aquella provinda.

Os governadores da Virgínia e da Pennsylvania, ha-

viam sido auctorisados pela metrópole, a usar da força

contra os francezes, que porventura fossem encontrados

nos limites das colónias.

Foi assim que Robert Dinwiddie, segundo governador

da Virgínia, para evitar que as cousas tomassem peior

aspecto, enviou George Washington, portador de uma
nota de reclamações, a Saint Pierre, commandante das

forças francez as.

George Washington, mais tarde o fundador da repubh-

cados Estados Unidos, era então um mancebo de vinte e

um annos, mas já habituado á vida das florestas, occupan-

do o logar de ajudante general emum dos quatro districtos

em que se dividia a Virgínia. Acostumado aos perigos,,

conhecedor da Índole dos indigenas e de uma alta capa-
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cidade, Washington eia o ufficial mais competente para

ser encarregado de tal missão, que tanto podia conser-

var a paz, em condições vantajosas, como trazí^r a guer-

ra com todas as suas incertas e terriveis (onscquen-

íáôs.

E, na verdade, a empreza tornava-se traballiosa e ar-

riscada. Washington tinha que atravessar differentes tri-

bus liostis aos inglezes, sem contar com os próprios ini-

migos, onde o levava a sua missão.

Partindo de Wilhamsburg, na Virgínia, pelos íins de

outubro de 1753, só em princípios de dezembro, é que

chegou aos postos avançados dos francezes, no sitio de

Venango. Havia caminhado mais de cento e vinte cin-

co léguas, saindo incólume das desertas florestas, dos

gelos e de mil obstáculos que elle, e mais dois compa-

nheiros que lhe serviam de escolta, tinham sabido ven-

cer.

O futuro heroe da America foi bem recebido pelos

francezes, estabelecendo-se, entre os recemchegados e

os oíTiciaes da guarnição, a mais perfeita cordialidade.

Washington, depois de haver descansado um dia, se-

guiu para o quartel general do commandante francez, de

Saint Pierre, que se achava estabelecido em «LeBoeuf».

Alli, foi do mesmo modo bem acolhido por todos, e ao

fmi de alguns dias obteve resposta, devidamente sellada,

á reclamação de RobertDinwiddie. segundo governador

da Virgínia.

Nos melados de janeiro de 1754, George Washington

comparecia de novo na presença d'aquelle magistrado,

tendo vencido, como da primeira vez, todos os perigos

e obstáculos da viagem, e desempenhando-se de tão hon-

rosa missão com a intelligencia e coragem de que, vinte

annos depois, deu exuberantes provas na revolução para

a independência.

O commandante francez não havia annuido á propôs-
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ta de retirar as suas tropas dos terrenos sobre que ver-

savam as reclamações, dando por motivo, que obedecia

ás ordens superiores, enviadas do Canadá, pelo marquez

du Quesne, que ali era governador.

Gomo a assembléa da Yirginia, já tinlia votado cin-

coenta mil dollars para as despezas da força armada,

que por ventura fosse preciso enviar contra os france-

zes, Robert Dinwiddre preparou immediatamente uma
expedição e solicitou a cooperação das demais coló-

nias.

A principio todas hesitaram, excepto a North Garoline,

que promptamente ordenou a marcha de quatrocentos

homens para Winchester, na Yirginia.

As províncias de New York e de South Garoline concor-

reram também com alguns voluntários, enviados ao local,

que devia ser o theatro da futura guerra. A Yirginia for-

neceu um regimento, que foi entregue ao commando do

coronel Joshua Fry, tendo George Washington por im-

mediato.

Reuniram-se as tropas em Alexandria, na Yirginia, e

d'aU, o ultimo official referido, á frente do corpo da van-

guarda, marchou, em 2 de abril de 1754, na direcção de

Ohio.

Em quanto isto se passava com relação ao movimento

de tropas, a «companhia de Ohio» mandava construir

um forte na juncção dos rios Alleghany e Monongabela,

no local hoje conhecido pelo nome de Pittsburg.

Não estava elle, porém, ainda concluído e já os fran-

cezes o haviam atacado, com o melhor resultado, por isso

que, não só o tomaram, mas d' elle fizeram conveniente

uso, depois de o completarem e lhe darem o nome de

«forte du Quesne» em homenagem ao governador do

Ganadá.

Não se havia derramado ainda uma gota de sangue

;

mas pouco tempo tardou, que esse prologo sinistro e ine-
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vitavol a Iodas as lulas, não se inscrevesse na primeira

pagina da guerra franco-indiana.

George Washington, tendo conhecimento da perda do

forte, apressou a sua marcha, na idéa de ir occupar um
ponto, distante apenas umas doze léguas da fortaleza to-

mada pelos francezes.

Não encontrou a menor diíTiculdade; mas foi ao mes-
mo tempo informado da marcha de uma considerável

forca inimiga que poderia separar a vanguarda, que elle,

Washington, commandava, do exercito de invasão que
se lhe seguia.

Washington, viu-se pois obrigado a voltar árectaguar-

da, para se fortificar e livrar-se assim de qualquer sur-

preza. A sua força compunha-se de cento e cincoenta ho-

mens : com elles construiu uma palissada no local dos

Grandes Meaáoivs, próximo do actual caminho que con-

duz de Cumberland a Weeling, no condado de Fayette,

Pennsylvania. A esta improvisada fortificação, deu Was-
hington o nome de afort Necessityy>.

Antes, porém, que a fortificação se completasse, as

avançadas de Washington entravam em fogo com uma
força franceza commandada por Jumonville. Surprehen-

didos os últimos, em alta noite, de cincoenta homens,
que compunham a avançada inimiga, só escaparam uns
quinze, perecendo também o commandante.

Passava-se este acontecimento a 28 de maio de 1754,
e dois dias depois morria o coronel Joshua Fry, ficando

George Washington commandante em chefe da expe-

dição.

Augmentou esta com alguns reforços que chegaram
ao forte Necemty: e assim que o novo commandante viu

que podia dispor de quatrocentos homens, marchou so-

bre o forte du Quesiie, occupado pelos francezes.

Estes, porém, desejavam vingar a carnificina de que
havia sido victima Jumonville. e. sobre tudo, um irmão
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(Felle, cio iioiti(3 de Villiers, em quem, como era natural,

actuavam ainda maiores desejos de vingança, offereceu-

se para desaffrontar a honra franceza ; e á frente de uma
força, relativamente considerável, na maior parte com-

posta de índios, marchou contra os inglezes.

Washington, avisado a tempo, pode voltar para a sua

fortificação, na idéaderepeUir, epor ventura derrotar o

inimigo.

Nâo aconteceu assim. Por muitas horas durou o fogo

de ambas as partes; mas à força superior que se lhe

apresentava, o futuro presidente da America do norte,

teve que ceder, acceitando uma honrosa capitulação no

dia 4 de julho do anno referido.

Notável coincidência: esta data, que ficou marcando a

primeira capitulação de Washington, vinte e dois annos

depois, devia perpetuar-se, e ser a mais querida da na-

ção, que fundou a sua independência no mesmo dia 4 de

Julho de 1776.

O commandante francez concedeu a Washington tudo

que ha de mais nobre nos annaes das capitulações. Con-

cordou n'uma reciproca troca de todos os prisioneiros

;

os inglezes obrigaram-se, por um anno. a não edificar

fortaleza alguma além das montanhas ; e saíram da pa-

lissada, na direcção da Virgínia.

Em quanto isto occorria no campo das operações mili-

tares, outros acontecimentos tinham logar com referen-

cia á administração das colónias.

O governo inglez, usando da sua costumada e conhe-

cida previdência, fez saber ás suas possessões, que era

urgente alliarem-se ás tribus mais fortes, e irem todas

unidas ao combate, porque só assim poderia ser vencido

o poder da França.

Todas as províncias foram convidadas a nomear repre-

sentantes a um congresso, que devia reunir-se em Alba-

ny. no verão de 1754*
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As provindas que responderam a este convite, foram

New Hampshire, Massacluisetts, Rtiodelsland, (^oimecti-

ciit, New York. Peiiiisy1\ai!Ía <' >íai yíaiid.

A 19 de juiilio eslava oriiaiijsada inua ivpreseidaeaode

vinte e ciih-o delegados escolhidos, pelas colónias acima

referidas. Sí'íHii> eleito presidente Jantes Delanrv. de New
York.

Tendo sido renovado o tratado de allianca e amizade

com a tribu das «Seis nações» (Six naUoris, que se com-

punlia dos Tiiscaroras, que, depois de derrotados, em

1712, liaviam feito junceão com a tribu das «Cinco na-

ções», Five nations), a idéa de uma federação colonial,

foi apresentada então pelo doutor Benjamin Franklin,

que era delegado da Pennsylvania.

Muito similhante á que mais tarde formou a republica

dos Estados Unidos, a idéa não era original d^aquelle

eminente cidadão.

Já William Penn a havia suggerido, no anno de 1700,

e Coxe, presidente da assembléa do New Jersey, tam-

bém a tinha sustentado em 172á.

A 4 de julho do anno de que nos occupámos (1754),

e por consequência no mesmo dia da capitulação de

George Washington, a federação proposta foi adopta-

da, e submettida ás diíferentes assembléas e á junta

de commercio, para receber a competente approva-

ção.

As suas disposições eram as seguintes : deveria haver

um governador geral nomeado pela metrópole, e um con-

selho composto de quarenta e oito membros, escolhidos

pelas assembléas das províncias : este corpo, assumindo

as attribuições próprias das camarás altas, tinha a facul-

dade de declarar a guerra, contrahir empréstimos,- le-

vantar tropas, regular o commercio por leis adaptadas,

acceitar propostas de paz, etc.

Só os delegados da província do Connecticut, é
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que nâo annuiram ao plano de Franklin, em conse-

quência dos demasiados poderes conferidos ao gover-

nador.

As differentes assembléas seguiram porém a opiniíío

dos delegados do Gonneciicut; julgaram a nova consti-

tuição excessivamente aristocrática, e recusaram-lhe a

respectiva sanccâo.

A junta do commercio procedeu do mesmo modo, isto

é, nâo a ratificou, mas por um motivo diametralmente

opposto : porque o plano de Franklin era demasiadamen-

te democrático; alem de que, já havia tido um outro sys-

tema, cjue consistia em organisar um governo composto

de todos os governadores das províncias, e de alguns

membros dos differentes conselhos, com o poder de sac-

car sobre o thesouro da metrópole por todas as despe-

zas necessárias á guerra.

A Gran-Bretanha, deveria ser reembolsada, pelo pro-

ducto dos impostos que decretasse o parlamento britan-

nico. Isto nâo podia convir aos colonos em quem germi-

nava já a idéa da liberdade.

A federação proposta, nâo pôde então levar-se a eífei-

to pelas causas que ficam referidas : mas nâo foi debal-

de, que se lançaram aquellas luminosas idéas, no vasto

campo de livres intelligencias.

Uma guerra geral estava imminente.

Os colonos da França e os da Inglaterra conheciam,

que a tregoa que gosavam, era precursora de futuras e

serias hostilidades.

Os primeiros, empregaram todos os esforços, para

chamar ao seu partido as tribus a oeste dos montes AUe-

ghanies (ou Apalaches) ; e os Índios, pela sua parte, nâo

deixavam de aproveitar-se das circumstancias, para com-

metter toda a sorte de depredação nas fronteiras da Nova

Inglaterra.

Os colonos inglezes. também applicavam a sua prover-
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bial energia, pai-a occon-ei' ás eventualidades de uma \nv'

xima canipanha.

A provinda de Massachusetts, distinguia-se pela acti-

vidade de seus habitantes : a de New York, votou vinte e

cinco mil dollars para o serviço militar, e a do Mar\ land

trinta mil. O propí'io governo da metrópole, enviou cin-

coenta mil dollars i)ara gastos das colónias, e nomeou o

governador Sharpe, do Maryland, commandante em che-

fe de todas as loiças coloniaes.

Começaram serias desintelligencias sobre categorias

e distincções militares: d'ellas resultou dar George Was-
hington a demissão do posto em que se achava ; termi-

nando assim o anno de 1754 sem que, por ])arte dos co-

lonos inglezes, se tivessem adoptado uniformes e enérgi-

cas medidas para a campanha contra os IVancezes, nos

quaes residia mais uniformidade de pensamento, mas
conhecida inferioridade nos meios materiaes de resis-

tência.



A Graii-Bretanlia iiao estava íranquiJia. sobreoíiiíiiro

de suas magnificas colónias.

Longo de desejar acceder ás reclamações da França,

até certo ponto justas, no que respeitava ás demarcações

das fronteiras, pretendia assumir a supremacia na Ame-

rica septentrional, e para isso era-llie absolutamente ne-

cessário bater os francezes, apossando-se da vasta região,

conhecida pelo nome de Canadá.

A guerra náo havia ainda sido declarada entre as duas

metrópoles, mas as suas respectivas colónias estavam a

braços com um serio conílicto, que durava desde muitos

mezes.

Pelos meados de fevereiro de 175o, chegou á bahia de

Chesapeake, Edward Braddock, oílicial iriandez de dis-

tincção, á frente de dois regimentos de seus compa-

triotas.

Tendo sido previamente nomeado conunandante em
chefe de todas as forças britannicas e provinciaes na

America, depois do seu desembarque, começou logo por

convocar os governadores das provindas para se reuni-

rem, no mez de abril* em Alexandria, a ím de se combi-

nar nos meios de emprehender Uma vigorosa campa-

nha.

Áquella convocação concorreram Shirley, governador

do Massachusetts ; Dinwiddie, da Yirginia; Delancy, de

New York; Sliarpe, do Maryland ; Morris, daPennsylva-
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Ília; c Dubbs, de NorlJi Caroliiie : o almirante Kepp'^!,

que conimaiidava a esquadra brilannica, limiheiíi esteve

presente.

Com excepção da Pennsylvania, onde o elemento v^/^r-

A:cr pred()iiiiii;iva (' m-a opposto a (pialquer guerra, e da

Geórgia, Iraca e 1'allia de recursos, as demais assem])léas

legislativas votaram contingentes e meios para a luta que

se esperava.

Planearam-se n'aquella conferencia três differentes

expedições : uma contra o forte du Quesne, coníiada a

Edward Bi"addock, commandante em chefe ; a segunda,

contra os fortes Niagara e Frontenac (Kingston), com-

mandada por Shirley, governador do Massachusetts ; e a

ultima, contra Crown Point, ou lago Champlain, debaixo

do commando do general William Johnson que, ao mes-

mo tempo residia e gosava de grande influencia na nacao

dos MoJmwks, da confederação dos íroqmis.

Anteriormente, já uma outra expedição havia sido oi*-

ganisada por Shirley, e Lawrence, governador da Nova

Scotia, destinada a expulsar os francezes d'aquella pro-

víncia, e de outros pontos da antiga Acadie.

A áO de maio cie 1755, saia de Boston uma outra expe-

dição de três mil homens, entregue ao commando do ge-

neral John Winslow, que descendia em linha recta de

Edward Winslow, terceiro governador de Plymouth.

Chegada que foi á bahia de Funcly, que fica entre a

Nova Scotia e o Novo Brunswick, fez juncção com tre-

zentos soldados do exercito inglez, commandados pelo

coronel Monckton, que assumiu o commando geral, pela

circumstancia de que, John Winslow pertencia á mihcia,

ou segtòida linha.

Os fortes francezes foram tomados sem grande difli-

cuidade, e o paiz declarado em estado de sitio. A isto

seguiu-se um grande crime por parte dos inglezes.

Foi decidida a necessidade de destruir todas as fei-
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tonas francezas, com o pretexto de que os habitantes da

Acadie (como então se denominava a Nova Scotia) pode-

riam fazer junccâo com os colonos francezes do Canadá,

que era preciso bater completamente.

O pacifico e innocente povo d'aque]la nascente coló-

nia, sem distincção de familia nem de principio algum

politico, foi aprisionado nas suas próprias casas, nos cam-

pos e até nos templos, conduzido a bordo dos navios in-

glezes, para nunca mais, os maridos verem as esposas,

e os filhos abraçarem seus pães.

Os inglezes, ainda levaram mais longe, a perfeição do

seu systema de conquista.

Alguns colonos mais váhdos fugiram para as flores-

tas, na esperança de illudirem a vigilância britannica, e

voltarem depois a encontrar as suas abandonadas ha-

bitações ; mas a astúcia dos invasores tinha prevenido to-

das as hypotheses ; e para esta ultima existia um simples

meio de a tornai' eífectiva contra os fugitivos: destrui-

ram-se todas as searas e arvores íructiferas, por forma

tal, que os rebeldes não poderiam hesitar entre a morte

por falta de alimento, ou entregarem-se á discrição

dos conquistadores, para serem afastados de tudo o que

lhes era mais caro no mundo.

Em poucas semanas, a conquista estava completa por

aquelle engenhoso meio, que consistia em substituir os

cidadãos de um paiz, pelo exercito invasor que ia con-

quistal-o.

Edward Braddock só em meados de junho (1755), é

que pôde marchar contra o forte du Quesne, em conse-

quência de dilhculdades occorridas sobre o abastecimen-

to de provisões e meios de as conduzir.

Melhor teria sido para este general, o não partir para

uma expedição onde devia perder a vida.

Á frente de mil e duzentos homens, e a marchas for-

çadas, Braddock queria alcançar o forte antes dos fran-
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cezes receberem reforços. Por isso, do seu exercito, que
se compunha de dois mil homens de tropa e milicia, en-
tregou ao coronel Dunbar, immediato no commando,
oitocentos combatentes e o grosso das provisões, ao pas-
so que elle general apressava as marchas com os solda-

dos que reputava mais ligeiros e aguerridos.

George Washington ia no commando das forças de
segunda linha, e, como conhecedor do paiz, pretendeu
dissuadir o general a aventurar-se em uma expedição,
cujos resultados poderiam ser fataes.

Os seus prudentes conselhos nâo foram escutados, e
a consequência pouco tardou em manifestar-se.

A 9 de julho, e em pleno dia, o tenente-coronel Gage,
que commandava as avançadas, foi recebido com uma
terrível descarga de mosqueteria e de frechas, que par-
tia de fbrças emboscadas a três léguas perto do forte

«du Quesne».

Braddock tomou o commando da acção, mas baldados
foram os seus esforços para manter a boa ordem. A car-

nificina tornava-se cada vez maior; o chão estava cober-
to de cadáveres

; todos os officiaes do estado maior, á
excepção de Washington, haviam sido postos fora de
combate, e o próprio general tivera já alguns cavallos
mortos durante o combate.

Braddock, no excessivo rigor de manter a disciphna,
acutilou um miliciano que atirava de traz de uma arvo-
re, contra as ordens que se haviam dado, porque o ge-
neral inglez pretendia mostrar ao inimigo uma inútil

bravura, que só o podia perder.

Foi n'esta occasiâo, que Thomas Fancett, irmão do mi-
hciano acutilado, feriu mortalmente pelas costas o com-
mandante em chefe.

A tropa debandou toda, e a mihcia, debaixo da direc-

ção de George Washington, tão bem como pôde, reti-

rou sem ser perseguida pelas forças franco-indianas.

19
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O coronel Dimbar reuniu os destroços da expedição,

e marchou em agosto seguinte para Philadelphia ; e Was-

hington, sempre no commando da miUcia, voltou outra

vez para a Virgínia.

Vem a propósito dizer que Washington nunca foi fe-

rido. Achámos uma noticia que nos merece credito, e

prova que a Providencia vela pelos seus escolhidos, quan-

do os destina aos grandes feitos, e á perpetua gratidão

de seus compatriotas, que é a verdadeira immortalidade

dosheroes de todas as nações.

O doutor Graik, que estava com W^ashington na occa-

siao do combate que fica narrado, e que também o tra-

tou na sua ultima doença, diz que quinze annos depois,

achando-se ambos em Ohio, um velho chefe indiano vie-

ra de muito longe para ver o coronel Washington, con-

tra quem elle atirara quinze vezes, durante a batalha de

Monongahela, quando combatia ao lado dos francezes,

sem nunca o poder acertar.

A expedição contra o forte «du Quesne», teve o fim

que acabámos de ver, que todavia nâo compensou os

prejuízos causados pelos inglezes na Acadie, ou Nova

Scotia.

O governador Shirley, era o commandante da expedi-

ção contra os fortes Niagara e Frontenac. As forças de

que elle dispunha subiam a dois mil e quinhentos ho-

mens; mas a demora para se organisarem em Oswego,

d'onde deviam embarcar para o seu destino, os tempo-

raes consecutivos, e a deserção de uma grande parte dos

indígenas da tribu das «seis nações» e dos denominados

(íStockhridgesy>, tudo concorreu para que Shirley aban-

donasse o plano de atacar as fortificações francezas.

Depois de haver construído os fortes Ontário e Pep-

perell, a leste e a oeste do rio Oswego, deixando n'elles

suíficiente guarnição, marchou mm. o resto das forças

para Massachusetts.
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Resta fallar da ultima expedição contra Crown Point,

confiada ao commando do general William Johnson.

Crown Point é uma pequena península no lago Cliam-

plain, onde os francezes tinham construído o forte «Saint

Frederio).

Havia também na margem opposta, denominada « Ver-
mont)), uma feitoria franceza, cuja existência datava des-

de 1731.

No mez de julho de 1755, cerca de seis mil homens,
saídos da Nova Inglaterra, de New York e do New Jersey,

foram reunir-se em um ponto do rio Hudson, onde mais
tarde se edificou a povoação do «Fort Edward», umas
dezeseis léguas ao norte de Albany.

Era o general Lyman, do Connecticut, quem, na au-

sência de Johnson, commandava aquellas forças. Para
nâo permanecer na ociosidade, emquanto esperava a

chegada do commandante superior, Lyman mandou con-

struir uma fortaleza com toda a solidez usada n'aquelle

tempo, e á qual se deu o nome, primeiramente de «Fort
Lyman», depois mudado para «Fort Edward», em con-

sequência de uma certa rivalidade que existia entre os

dois generaes.

O general William Johnson chegou, em fins de agosto,

com artilheria e provisões, tomando immediatamente o

commando geral da divisão. Á frente da sua melhor tro-

pa, marchou em direcção ás origens do]lago George, ape-

nas cinco léguas distante do ponto em que se achava.

A França, na primavera do anno de que tratamos,

1755, havia enviado de Brest uma magnifica esquadra
conduzindo os regimentos da rainha, de Artois, de Bour-
gogne, de Languedoc, de Guienne e de Béarn.

A frota compunha-se das naus

:

Formidahle, de oitenta peças, novecentos homens de
equipagem, levando a bordo M. de Macnemara, chefe de
esquadra, e comm.andante da expedição naval

;
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Entreprenant, setenta e quatro peças, setecentos ho-

mens; conduzindo M. de Yaudreuil, governador do Ca-

nadá, e M. Dieskau, marechal de campo, commandante

das tropas de desembarque

;

Palmier, setenta e quatro peças, setecentos e cincoen-

ta homens;

Héros, setenta e quatro peças, setecentos e cincoenta

homens

;

Bizarre, sessenta e quatro peças, qumhentos homens;

Alcide, sessenta e quatro peças, quinlientos homens

;

Eveillé, sessenta e quatro peças, quinhentos homens

;

Infíexíble, sessenta e quatro peças, quinlientos homens;

Ãigle, cincoenta e quatro peças.

Fragatas

:

Amethiste, trinta peças, duzentos e vinte homens:

Fleiír de lys, trinta peças, duzentos e vinte homens

;

Sirenne, trinta peças, duzentos e vinte homens

;

Heroine, trinta peças, duzentos e vinte homens

:

Comette, trinta peças, duzentos homens

;

Diane, trinta peças, e Fidèle, de igual numera.

Fustas transportes :

Défenseiir, vinte e quatro peças; conduzindo nove

companhias de Artois

;

Dauphin royal, vinte e quatro peças ; com nove com-

panhias de Bourgogne

;

Algonquin, vinte e quatro peças ; nove companhias da

rainha

;

Esperance, vinte e quatro peças; uma companhia de

granadeiros, três de Artois e três de Bourgogne;

Actif, vinte e duas peças ; nove companhias do Lan-

guedoc

;

lUiistre, vinte e duas peças: nove companhias de

Guienne

;

Opiniâtre, vinte e duas peças; nove companhias de

Bearn

:
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Lk, vinte e duas peças, quatro coui[)aiiliias da raiiilia

e quatro de Languedoc

:

Léopard, yiiite e duas peças
; quatro companhias de

Guienne e quatro de Béarn

:

Apollon, sessenta peças; quatro companhias; destina-

do a servir de hospital, e Aquillon, trinta peças; condu-

zindo quatro companhias.

Total : vinte e sete navios, montando mil cento qua-

renta e oito bocas de fogo.

O almirante Boscawen, que commandava a esquadra

ingleza, na altura da Terra Nova, esteve quasi a capturar

uma parte da expedição franceza; mas em consequência

de um denso nevoeiro, tão frequentes n'aquellas para-

gens, os inglezes perderam a melhor opportunidade pa-

ra aniquilar os recursos do inimigo : a frota pôde a salvo

entrar no rio Saint Lawrence.

A França havia erradamente contado com provisões

que nâo existiam no Canadá, e parece que até as muni-

ções de guerra nâo abundavam, pretendendo homens
competentes, que essa foi a principal causa das derrotas

que se seguiram.

O general Dieskau não permaneceu muito tempo

em inactividade, porque, emquanto Johnson tomava

posições perto do lago George, aquelle marchava de

Montreal com dois mil milicianos e indígenas do Cana-

dá. O seu íim era desembarcar nas origens do lago

Champlain (hoje Whitehall), e atacar os inglezes no for-

te «Edward».

De facto assim aconteceu, mas o general Johnson foi

informado de tudo na occasiao em que chegava ao lago

George, 7 de setembro, e pôde preparar-se para todas

as eventualidades.

Os Índios, que faziam parte das forças francezas, nâo

se prestaram ao ataque do forte «Edward» por temerem

a artilheria ingleza, e o general Dieskau entendeu que
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era melhor abandonar o primeiro plano e continuar a

sua marcha, até encontrar o general Johnson.

Pela direcção" que haviam tomado as forças francezas,

este general conheceu o novo plano de Dieskau, e or-

denou logo ao coronel WilUams que, com mil e duzentos

homens, na maior parte tropa da provinda de Massachu-

setts (porque apenas comprehendia uns duzentos Índios

mohawks, commandados por um valente chefe chamado

Hendrick), fosse interceptar a marcha do inimigo.

Longe de assim succeder, os inglezes, a pouco mais

de uma légua de distancia do lago George, caíram em uma
terrível emboscada, e foram completamente derrotados,

morrendo o coronel Williams e o chefe indio Hendrick.

O resto da força voltou á rectaguarda, perseguido pe-

los francezes até alcançarão acampamento.

O aWillianfs CoUege)) de Massachusetts, deve a sua

fundação áquelle benemérito cidadão (coronel Williams),

que, pouco antes de entrar em fogo, havia feito testa-

mento, dispondo da sua fortuna a favor da instrucçâo do

povo.

Entretanto, aos francezes devia também chegar o seu

revez; tâo contingente é a fortuna na arte da guerra.

O demasiado enthusiasmo perdeu-os d'esta vez.

O general Johnson soube da derrota do coronel Will-

iams, a tempo de poder fortificar o seu acampamento e

evitar maiores desastres. Fez construir uma bateria ape-

nas de dois canhões recebidos do forte «Edward» ; e,

quando os francezes picavam a retirada dos inglezes, fu-

gidos após o terror de uma completa derrota, julgando

que iam entrar em um campo indefenso, que teria de ren-

der-se, foram recebidos pela artilheria ingleza, mascara-

da e insuspeita para elles victoriosos.

Os Índios possuíam um terror exagerado pelos ca-

nhões britannicos ; e logo por fatalidade para as forças

francezas, eram os indígenas os que se achavam no local
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batido pela artillieria. Fugiram, assim como a milicia

canadiana, ao mosmo tempo que o general Lyman ap-

parecia com mua forca expedida do fort «Edward».

Os francezes não ccdeiam logo, nem era provável

que o fizessem: depois de terem ganhado uma victoria,

seria triste perdel-a na perseguição dos fugitivos e de-

bandados. Mas havendo decorrido algumas horas de fogo,

o general Dieskau foi mortalmente ferido, e isso deu

causa a uma rápida retirada para Crown Point, na qual

os francezes perderam a maior parte de suas bagagens,

capturada por forças do forte «Edward».

O general Dieskau, caído no campo da batalha, foi

conduzido para New York, sendo depois enviado para

Inglaterra como prisioneiro, onde morreu em consequên-

cia das feridas recebidas.

No acampamento do general inglez, construiu-se um

forte, que teve a denominação de «Henry William»; e du-

rante o resto do anno de 1755 não foram continuadas as

operações militares, no receio dos frios e gelos do in-

verno.

Os francezes trataram de se fortificar em Crown

Point e Ticonderoga; e os inglezes guarneceram os fortes

«Edward» e «Henry Wihiam», voltando o grosso das for-

ças para Albany, onde parte se dispersou.

O general Lyman, que havia sido o verdadeiro heroe

d'aquella campanha, não teve recompensa alguma, por-

que Johnson occultou sempre do governo inglez os ser-

viços d'aquelle general.

Foi elle Johnson, em attenção as protecções de bons

amigos juntos da corte britannica, quem obteve titulos

honoriíicos e prémios pecuniários.

Estas injustiças pertencem a todas as epochas e a to-

dos os paizes, e são, na maior parte das vezes, inevitá-

veis ao verdadeiro mérito, á intelligencia que não se in-

culca e aos serviços que não se apregoam.
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França.

O desastre de Dieskau, tinha mostrado á metrópole a

necessidade de mandar liomens competentes e reforços

para o theatro da guerra.

Em vista das representações de Yaudreuil, o governo

francez havia determinado enviar ao Canadá Montcalm,

marechal de campo ; Levis, brigadeiro (mais tarde mar-

quez de Levis, e governador da província de Artois);

Bourlamaque, coronel: dois engenheiros ; dois batalhões

de la Sarre e do rofjal Ronssillon, com abastecimento de

viveres e de munições.

A Inglaterra declarára-se em aberta hostilidade con-

tra a França no mez de maio do anno referido. A ultima

nação, como se vê, havia levantado o repto, preparando-

se para a luta, cujo resultado deveria firmar a prepon-

derância de uma das duas rivaes no novo mundo.

Âs derrotas de 1755, tinham dado occasiao a formar-

se um partido em Inglaterra, contra a ingerência dos co-

lonos nas altas combinações mihtares.

Shirley viu-se deposto do commando em chefe, que as-

sumira depois da morte de Braddock, e em seu logar foi

nomeado o general Abercrombie, na primavera de 1756.

Enviado á America, na qualidade de immediato de lord

Londoun, que havia recebido a nomeação de governador

da Virgínia e de commandante em chefe das tropas. Aber-
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crombie diegoii nos priíicipios de junlio, acompanhado

de alguns regimentos britannicos.

Entretanto, o plano de campanlia para o anno de que

tratamos, já previamente havia sido combinado, em uma

leuniaodos governadores das colónias, na cidade de New

York.

Segundo o mesmo plano, dez mil homens deviam ata-

car Crown Point, seis mil o forte Niagara, três mil o forte

«du Quesne», e dois mil tinham que atravessar o paiz,

desde Kennebec até ás feitorias dos francezes, no rio

(^haudière.

O general John Winslow. o mesmo que com o coronel

Monckton havia destruído as feitorias francezas em Aca-

die (mais tarde Nova Scotia), foi encarregado da expedi-

ção contra Crown Point; e, quando o general Albercrom-

bie chegou, na primavera de 1756, tinha elle já organi-

sado uns sete mil homens em Albany.

Lord Londoun veiu mais tarde, e, encontrando sérios

conflictos de jurisdicçâo e de categoria militar, em vez

concorrer com a sua auctoridade para os harmoni-

sar, augmentou a irritabilidade dos descontentes pela

maneira como, elle e os seus officiaes, pretenderam as-

sumir a absoluta supremacia nos planos de campa-

nha.

Por íim, quando as necessidades da guerra tornavam

unidos os que tinham interesses communs, as operações

mihtares não podiam ser emprehendidas, porque as van-

tagens obtidas pelos francezes, haviam mudado as cir-

cumstancias e destruído as combinações anteriormente

feitas.

O marquez de Montcalm, commandante das tropas-

francezas no Canadá, querendo aproveitar-se da inacti-

vidade do inimigo, saiu de Frontenac á frente de cinco

mil homens, compostos de francezes, canadianos e Ín-

dios, e trinta peças de artilheria. Atravessou o lago On-
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tario, desembarcando a pequena distancia de Oswego;

e dois dias depois apresentou-se defronte do forte que ti-

nha o nome do mesmo lago, e havia sido confiado ao

commando do coronel Mercer.

A guarnição ainda se defendeu por algumas horas;

mas a final teve que ceder, retirando para uma antiga

fortificação, a oeste do rio Oswego, onde o commandan-

te foi morto e capturados os fugitivos. Teve logar este

combate entre os dias 11 a 14 de agosto.

Montcalm aprisionou cerca de mil e quatrocentos ho-

mens, grande quantidade de armas, provisões de guerra

e alguns navios.

O commandante francez, para cumprimento de certos

compromissos com os Índios pertencentes á tribu das

seis nações, fez demolir as fortificações tomadas, e vol-

tou ao Canadá ; deixando, por esta forma, aberta ás suas

operações, toda a região pertencente á mesma tribu, da

qual obteve um tratado de neutralidade.

Depois d'aquena derrota, os inglezes abandonaram as

outras expedições, e as tropas que marchavam em direc-

ção ao lago Champlain,' receberam ordem de lord Lon-

doun para immediatamente voltarem á rectaguarda.

Da offensiva, os colonos inglezes viram-se obrigados

a acceitar a defensiva, pondo o paiz a coberto de uma

invasão.

Os fortes «Wifiiam Henry» e «Edward» receberam

reforços.

Washington, tendo debaixo do seu commando um cor-

po composto de voluntários e de praças de segunda li-

nha, forte de mil e quinhentos homens, foi encarregado

de defender as fronteiras da Pennsylvania e da Virgínia.

Estabeleceram-se alguns postos militares nos limites oc-

cidentaes das duas Garolinas, para que aquellas provín-

cias ficassem protegidas das aggressões da tribu dos Che-

rokees, oâ mais aguerridos montanhezes da vasta região



299

do sul, O da dos Creeks, que pertenciam á poderosa na-

ção mohiliana.

Os francezes nâo tinham cessado de enviar emissá-

rios a todos os indígenas que podessem estar dispostos

a hostilisar os seus rivaes ; nisso consistia uma parte da

sua táctica de guerra, da qual haviam obtido profícuo re-

sultado.

Os inglezes também não perdiam ensejo algum em

aniquilar os Índios que lhe eram desaífectos, ou de que

tivessem recebido offensa. N'este caso se achavam os

selvagens que habitavam Kittaning, próximo do rio Alle-

ghany, que era considerada a sua principal povoação.

Por alguns mezes os colonos soffreram as hostilidades

dos indígenas, que não só roubaram as feitorias situa-

das nas extremidades occidentaes da Pennsylvania e da

Virgínia, mas raptaram e assassinaram n'aquellas para-

gens uns mil brancos.

No mez de setembro do anno de 1756, de que ainda

nos occupâmos, o coronel John Amstrong, da Pennsylva-

nia (que depois foi um dos generaes na guerra da inde-

pendência) acompanhado do capitão Mercer, da Virgínia,

que tinha debaixo de suas ordens uma columna de tre-

zentos homens, atacaram ambos os indígenas em Kit-

taning, matando grande numero, inclusive o próprio

chefe.

A povoação foi destruída, e os índios, que escaparam

á derrota, por tal modo se dispersaram, que não pode-

ram mais aggredir os inglezes.

Durante o resto do anno, não houve nenhum outro

acontecimento de importância que mereça especial refe-

rencia, e o anno de 1757 continuou, como o leitor verá,

a favorecer as armas da França.

Lord Londoun reuniu um conselho militar em Bos-

ton, no mez de janeiro, para ali se discutir novo plano

de campanha.



300

Segundo a opinião do general, convinha limitar as ex-

pedições a uma só, contra Louisburg, e empregar todas

as mais forças na defensa das fronteiras. Este plano era

prudente, mas estava longe de corresponder ao ardor

dos colonos.

Por outro lado, os Índios, no mesmo mez de janeiro,

haviam tido uma grande reunião no Niagara, na qual se

decidira hostilisar os inglezes a favor do grande pae

francez, como elles denominavam o rei de França.

As colónias em geral, e com especialidade as da Nova

Inglaterra, não ficaram satisfeitas da demasiada prudên-

cia de lord Londoun, porque tinham a peito obrigar os

francezes a sair da região do lago Champlain.

Assim o manifestaram, não se limitando a uma cega

obediência aos planos do general em chefe, antes em-

pregando ostensivos meios para chamar ás armas a po-

pulação válida, que desejava combater pela supremacia

da Gran-Bretanha. Por esta forma, no 1.° de junho se-

guinte, lord Londoun contava com seis mil colonos ar-

mados e promptos a entrar em campanha.

Decidiu-se marchar contra Louisburg, sem se ter em
vista os elementos de que a França dispunha na sua de-

fensa.

A expedição saiu de New York em melados de junho,

e tendo, dez dias depois, chegado a Halifax, fez ali junc-

ção com a esquadra do almirante Hoibourn, que estava

perfeitamente artilhada e conduzia cinco mil homens de

desembarque, que a Inglaterra enviava em reforço ao seu

exercito na America.

Quando se preparavam a seguir para Cabo Breton, o

general lord Londoun recebeu a triste noticia de que os

francezes tinham seis mil homens na fortaleza de Louis-

burg, e que acabava de fundear uma esquadra vinda de

França, superior á enviada pela Gran-Bretanha.

O único pailido a tomar, era não proseguir em uma
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leíiíeraria emproza, e íoi o que íez lord Londoan, vol-

tando para New Yorh, onde chegou nos fins de agosto.

As noticias que encontrou, nâo foram menos desagra-

dáveis, dô que o tinha sido o resultado da expedição.

Um mez antes, isto é, nos fins de julho, o general fran-

cez Montcalm, partira de Ticonderoga com uma força de

quatro batalhões da metrópole, fortes de mil e seiscen-

tos homens, mais oitocentos de tropa colonial, novecen-

tos canadianos e mil e novecentos indígenas.

O cavalheiro de Levis, á frente de um grosso destaca-

mento, composto de canadianos, Índios e contingentes de

primeira linha, tinha marchado por terra costeando a

direita do lago George, a fim de proteger o desembarque

do exercito.

Este official chegou junto do forte «Winiam Henry*

sem diíficuldade alguma.

Por outro lado, o general Montcalm, havia encontrado

uma força ingleza que ia á descoberta, e obrigou-a a re-

tirar, depois de lhe matar e fazer prisioneiros cerca de

sessenta homens, dos cento e cincoenta de que eUa se

compunha.

A guarnição do forte «Wilham Henry» consistia de três

mil homens commandados pelo coronel Monro, official

inglez de reconhecida capacidade, que se julgava com-

pletamente protegido pelo general Webb, o qual no for-

te «Edward», apenas cinco léguas distante, dispunha de

quatro mil homens.

Quando o general francez pediu, em 3 de agosto, a

entrega do forte «Wilham Henry», o coronel Monro res-

pondeu com uma altiva recusa, enviando ao mesmo tem-

po um mensageiro ao general Webb, requisitando soc-

corros.

O sitio durou seis dias ; e os reforços pedidos não che-

garam, apesar das repetidas e diárias soUcitações do

commandante do forte.
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Nao se comprehende o precedimenlo cio general Webb
n'aqnella conjunctura, porque, emquanto o general

Johnson, comuma força de colonos inglezes, tentava mar-

char em soccorro do forte «William Henry», a^simcomo

Israel Putnam, que commandava um destacamento de ir-

regulares, se dirigia para o mesmo ponto ; Webb orde-

nava a estes dois commandantes que nâo levassem a cabo

o seu desígnio, transmittindo ao mesmo tempo ordens

terminantes ao coronel Monro para que se entregasse aos

francezes.

A historia pretende fazer acreditar, que o general

Montcalm havia recebido exageradas noticias sobre as

forças inglezas que marchavam contra elle, e que estava

disposto a levantar o cerco e voltar a Ticonderoga, quan-

do interceptou as ordens, que Webb transmittia ao coro-

nel Monro, para entregar o forte «WilUam Henry».

É fora de toda a duvida, que Monro recebeu a corres-

pondência de Webb, por intermédio do general francez,

que d'ella se havia apoderado.

Conhecendo ser inútil continuar uma resistência, que

só augmentava o numero das victimas, o bravo coronel

Monro entregou-se a 10 de agosto de 1757.

O general Montcalm, apreciando devidamente a bravu-

ra do seu adversário e das tropas que elle commandava,

concedeu-lhes uma capitulação das mais honrosas.

Por ella prometteram os inglezes nâo combater du-

rante dezoito mezes contra os francezes e seus alliados

;

e tanto o vencedor como o vencido obrigaram-se á reci-

proca entrega dos seus respectivos prisioneiros.

Saíram as tropas inglezas com armas e bagagens, mas

escoltadas, a fim de que os indígenas as não inquietas-

sem, até ao forte «Edward», para onde se dirigiam.

Infelizmente, os selvagens espionavam a partida dos

prisioneiros, e apenas os viram afastados da escolta

franceza, que os devia largar a certa distancia do forte
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«William Henry», cairam com impetuosa fúria sobre el-

les, roubando as bagagens, ferindo e matando, sem dis-

tincçâo, todos os que tentavam fugir. Fizeram mais de

mil prisioneiros, aos quaes o general Montcalm deu im-

mediata liberdade, depois de os haver mandado vestir,

porque os Índios, na sua voraz sede de roubar, tinham

privado de tudo aquelles infelizes.

Os canhões do forte «Edward» ainda protegeram

os fugitivos que conseguiram escapar á fúria dos indí-

genas.

O forte «Wihiam Henry» foi destruído pelo camartello

e pelo fogo. Ali foram encontrados os cadáveres de mui-

tos soldados e mulheres scalped ^ pelos indios.

A Inglaterra accusou os francezes de falta de lealda-

de, e não quiz cumprir as condições da capitulação ; mas

é certo, que das oífensas praticadas pelos indígenas, não

pôde ser responsável o general Montcalm.

forte «William Henry» nunca mais foi reedificado,

e hoje existe ali um bom hotel para os viajantes que vi-

sitam o formoso lago George. N'elle já passou alguns

agradáveis dias o que escreve estas hnhas.

Todos estes acontecimentos lançaram a maior conster-

nação no paiz, e sobretudo na província de New York.

O general Montcalm poderia então proseguir na sua fe-

liz campanha, e teria talvez levado a ruína a todas as co-

lónias anglo-americanas; mas limitou-se a licenciar os

selvagens mais bravos e a organisar as suas forças com

os canadianos e indígenas cívíhsados.

A Nova Inglaterra sentiu-se humilhada no seu natural

orgulho, e appellou para a protecção da metrópole. Era

justo, porque os governadores das províncias haviam-se,

em geral, tornado ambiciosos e fracos, curando mais

1 Tortura dos indios, que consiste em arrancar a pelle com os

cabellos da cabeça.
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dos seus próprios interesses, do que do bem de seus

administrados.

A este egoismo dos delegados do reino unido, nâo

era estranha a democracia dos colonos, que nâo podia in-

spirar sympathia aos representantes da realeza. Resul-

tava que os homens e o dinheiro—únicos meios eíTica-

zespara fazer a guerra— faltavam aos generaes encar-

regados de organisar as tropas que deviam combater a

França.

A rivahdade, entre inglezes e americanos, já era visi-

vel, embora a supremacia da Gran-Bretanha e a depen-

dência de suas possessões, fossem causa eíTiciente para

manter uma e outra nos seus respectivos limites.

A verdade é que, os colonos tinham tanto a peito com-

bater os francezes, como expulsar os representantes da

metrópole; e nâo sentiam o menor enthusiasmo na obe-

diência militar que lhes «ra devida.

A Inglaterra conheceu o estado precário das colónias

;

accusou o governo que então dispunha dos seus destinos,

6 pediu a sua exoneração.

O desejo popular, apoiado pelo famoso estadista Will-

iam Pitt, foi adoptado pela coroa, e, em junho de 1757,

aquelle famoso reformador, com Fox e lord Newcastle,

substituíram o ministério, cujos actos tinham comba-

tido.

A administração de Pitt, é ainda hoje citada como um
modelo, em tudo quanto pôde fazer a- fehcidade de qual-

quer paiz.

A organisaçâo das finanças e o triumpho das armas

britannicas contra a França, tanto na America como na

Europa, na guerra dos «sete annos», tornaram o gover-

no de William Pitt muito popular na Inglaterra, até á

subida ao throno de George III, em 1761 ; e ainda mes-

mo, cinco annos depois, quando Pitt voltou ao poder e

recebeu, em recompensa de seus grandes serviços, o ti-
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tulo de conde de (^liatliain e nina cadeira na camará dos

lords.

Pitt demiltiu lord Londoun, do elevado cargo de com-

mandante em cliefe do exercito na Amei-ica do norte, e

nomeou o general Abercrombie para o substituir. Lord

Londoun era accusado, e nâo sem motivo, de falta de

energia, e de gastar a sua intelligencia na concepção de

planos que nunca punha em execução.

O almirante Boscawen, foi collocado á frente de uma
famosa esquadra, destinada ás colónias anglo-americanas.

Doze mil homens do exercito hritannico, receberam or-

dem de reunir ás forças coloniaes.

Um appello da metrópole a algumas das provindas,

para que levantassem e uniformisassem vinte mil ho-

mens, produziu o effeito desejado.

Pitt prometteu, em nome do parlamento, as armas e

as provisões necessárias, assim como indemnisar as co-

lónias das despezas occasionadas pelo novo exercito.

Ás promessas liberaes da Gran-Bretanha e ao systema,

que o seu esclarecido ministro fez adoptar na organisa-

çâo das mihcias coloniaes, corresponderam a sympathia

e o enthusiasmo de suas possessões.

As provindas da Nova Inglaterra, só á sua parte, for-

neceram quinze mil homens. O Massachusetts contribuiu

com mais de um milhão de dollars, recorrendo para isso

a enormes sacrifícios, a que os seus habitantes se pres-

taram voluntariamente. A provinda de New York, le-

vantou uns dois mil e setecentos homens ; New Jersey

mil; a Pennsylvania três mil ; e a Virgínia mais de dois

mil.

As outras colónias nâo ficaram atrás; e as próprias

Carolinas, afastadas do theatro da guerra, organisaram

alguns regimentos, que da melhor vontade marcharam
para o norte.

Por tal forma correu a organisaçáo militar, que. em
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maio de 1758, quando o general Abercrombie tomou o

commando do exercito, encontrou, promptos a entrar em
campanha, cincoenta mil homens.

O Canadá dispunha apenas de cinco mil homens de tro-

pas regulares e de quinze mil de segunda linha.

O resuUado era fácil de prever; e a campanha de 1758

devia dar sensíveis e favoráveis resultados á Inglaterra,

conforme se vae demonstrar nos seguintes capítulos.



Insignificantes foram os acontecimentos militares nos

primeiros mezes de 1758. Limitaram-se a algmnas esca-

ramuças cie uma e outra parte, sem resultado notável

para a campanha d'aquelle anno, que mais tarde favo-

receu as armas da Gran-Bretanha.

O almirante Boscawen, chegou a Halifax nos princí-

pios de maio, com uns quarenta vasos de guerra, con-

duzindo doze mil homens de desembarque, debaixo do

commando immediato do general lord Jeffery Amherst,

que depois assumiu o commando geral do exercito em
Inglaterra, durante a guerra da independência na Ame-

rica.

O general James Wolfe, acompanhava o exercito, na

qualidade de segundo commandante.

Os ataques contra Louisburg, Ticonderoga e forte «du

Quesne», formavam a primeira parte do plano de cam-

panha para 1758.

A 8 de junho, sem maior opposiçao, as tropas ingle-

zas desembarcaram na bahia Gabarus, próximo de Louis-

burg, obrigando, pelo numero, a fazer retirar todos os

postos avançados do inimigo para os pontos fortifica-

dos.

A resistência dos francezes foi igual á bravura dos

seus adversários ; e por muitas semanas duraram as ope-

rações militares, até que, tendo os primeiros perdido

uma parte da esquadra surta na bahia, conheceram que

seriam inúteis todos os esforços para se sustentar, e en-

tregaram-se aos inglezes no dia 2G de jullio.
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Apoderaram-se esles da cidade, da fortaleza, da ilha

do Gabo Breton e da de Saint John, que hoje se denomi-

na «Prince Edward».

Na capitulação comprehenderam-se os despojos da

guerra, como armas e munições, e cinco mil prisio-

neiros.

D'aquella victoria datou a preponderância da Gran-

Bretanha na America do norte, e deixou de brilhar a es-

treita que havia alumiado as descobertas da França. Os

inglezes tornaram-se senhores da costa, quasi até á foz

do rio Saint Lawrence, dominando assim toda a região

do New Brunswick.

Ás victorias do almirante Boscawen e dos generaes

lord Jeffery Amherst e James Wolfe, seguiram-se outras

de bastante alcance para a Inglaterra.

O general francez Montcalm, occupava Ticonderoga,.

com menos de quatro mil homens.

O general Abercrombie e lord Howe, á frente de deze-

seis mil homens, sendo nove mil de tropas regulares, e

de um grosso trem de artilheria, deviam atacar o gene-

ral Montcalm; designaram pois o lago George para ponto

de juncçâo dos seus respectivos exércitos.

Em principio de julho do anno de que nos occupâ-

mos, 1758, embarcaram as referidas forças, e a 6 do

mesmo mez desembarcaramna extremidade septentrional

do lago. Os caminhos que conduziam a Ticonderoga eram

cobertos de ílorestas entresemeadas de pântanos, e o

exercito inglez, na falta de guias competentes, achou-se

em pouco tempo disperso e na impossibilidade de se pre-

caver contra qualquer surpreza.

Os francezes não ignoravam as precárias condições

em que se devia fazer a marcha do inimigo, e aproveita-

ram-se de tâo bom ensejo.

Entretanto, a força ingleza era consideravelmente su-

perior, e os francezes foram derrotados depois de uma
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seria refrega. N'ella perdeu a vida lord llowe, irmão do

almirante lord Howe, que, mais tarde, commandou a es-

quadra britannica na costa americana^ em 1776 e 1777,

e de sir William Howe, que, na mesma epoclia, teve o

commando das forças de terra.

Lord Howe caiu ferido mortalmente quando, á frente

da vanguarda, animava as tropas para repellirem o ini-

migo.

Era um bravo official, das maiores esperanças para

o seu paiz, amado até o fanatismo por todos os sol-

dados; e a sua morte foi profundamente sentida. Con-

tava apenas trinta e quatro annos de idade, e tal im-

pressão causou a sua falta, que a assembléa legislativa

de Massacliusetts Bay, designou mil duzentos e cin-

coenta dollars para um monumento elevado á sua me-

moria.

Ticonderoga era uma fortificação levantada a uns qua-

renta metros acima do nivel do lago, cercada de agua e

de pântanos.

Os francezes haviam estabelecido uma linha de obras

de arte com baterias, na extensão de mais de um kilo-

metro, ao noroeste da fortaleza.

Hoje apenas existem umas pittorescas ruinas, que o

viajante pôde visitar.

O general Abercrombie.possuia uma falsa idéa, do mo-

do como se achava defendida a fortificação franceza;

mas estava bem informado, de que o general Montcalm,

devia receber reforços dentro em pouco tempo.

Julgando que era opporluno atacar de prompo Ticon-

derogo, deixou â rectaguarda a sua artilheria, e apres-

sou-se a tomar a offensiva, ordenando o assalto contra os

parapeitos avançados e guarnecidos pelas tropas fran-

cezas.

Abercrombie foi derrotado, como era de esperar. Por

espaço de quatro horas as suas tropas debalde tentaram
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iiivcslii" cDulia as ilefensas de ti'es luelius de altura,

guarnecidas de estacas ponteagmlas, que ns bayonetas e

as balas de fuzil não podiam destruir.

Depois de haver perdido perto de dois mil homens em

mortos e feridos, e em extraviados pelas densas florestas,

retrogradou até chegar ao lago George, d"onde seguiu

para o seu primitivo acampamento.

O coronel Bradstreet, solicitou então que lhe fosse con-

fiada uma divisão de três mil homens para ir atacar

Frontenac, e até certo ponto, indemnisar o exercito de

operações, do revez que acabava de solirer.

Bem se houve o intrépido coronel na sua arriscada ex-

pedição. A 27 de agosto capturou, sem grande resistência,

o forte, a guarnição e os navios francezes que ah estavam

fundeados, elevanclo-se todos os despojos d^aqueha bri-

lhante acção a oitocentos prisioneiros, nove vasos de

guerra, sessenta peças, dezeseis morteiros, uma grande

quantidade de munições e de mantimentos, e outros ar-

tigos destinados ao commercio com os Índios.

O coronel Bradstreet, foi tão feliz no arrojo do seu ata-

que, que apenas perdeu alguns soldados, victimas da

pequena opposição das tropas francezas ; mas outro ini-

migo mais forte—uma terrível epidemia— invadiu o seu

acampamento, fazendo-lhe grandes estragos, que se cal-

cularam na sexta parte das suas forças, ou perto de qui-

nhentos homens.

Por esta inesperada circumstancia, viu-se elle obriga-

do a retirar para o rio Mohav^^k, no local onde depois

se edificou Roma, e ah, assistiu e coadjuvou, com as suas

tropas, a construcção do forte Stanwix.

O forte George, que distava apenas um kilometro do

forte «WilliamHemy)), destruído pelos francezes, havia

sido occupado pelo general Abercrombie depois da derro-

ta que soffrera junto de Ticonderoga. Mas não se tornando

necessário deixar no forte George, mais do que a compe-
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tente guarniçaO; aquelle general retirou para Albany com

o resto das forças.

A perda do forte Frontenac, havia causado uma viva e

desagradável impressão nas fileiras francezas.

As suas communicaçôes com o Canadá estavam quasi

interrompidas, e os indígenas começavam a desertar,

nâo obstante todo o prestigio da França sobre uma gran-

de parte das tribus norte-americanas.

O forte cidu Quesne», em consequência do que fica

narrado, achava-se mal guarnecido de tropas, e exposto

aos ataques do inimigo. Além de que, como já se dis-

se, uma expedição contra aquelle reducto fazia parte

do plano de campanba para 1758. Por isso, o general

John Forbes, que commandava um corpo de exercito de

nove mil homens, incluindo as tropas da Virgínia confia-

das ao coronel George Washington, devia, no mez de

julho, marchar contra o forte «du Quesne».

Uma serie de fatalidades e um errado systema de cam-

panha, opposto aos conselhos do joven coronel, que,

mais tarde, occupou o primeiro logar na repubhca ame-

ricana, por tal modo influíram n'aquella expedição, que

só mezes depois é que ella pôde ser levada a cabo, de-

baixo de differentes circumstancias.

O general Forbes obstinou-se a fazer construir um

novo caminho, para o lado do norte, atravessando as

montanhas Alleghanies, em logar de aproveitar o que ha-

via sido aberto pelo general Edward Braddock, quando,

na campanha de 1755, atacara o mesmo forte «du Ques-

ne», e ah pagara com a vida a sua temerária bravura.

Mas a construcçâo da nova estrada militar, não foi le-

vada a cabo no tempo preciso, e, quando em setembro,

constava que os francezes nâo tinham mais de oitocentos

homens a guarnecer a referida fortaleza, o general For-

bes achava-se com o exercito reduzido a seis mil homens

e estava ainda a leste das montanhas.



312

As avançadas do exercito eram cominandadas por um
liabil ofíicial do nome de Boquet, e o corpo de vedetas

havia sido confiado ao major Grant.

A 21 de setembro foi este ultimo atacado pelos fran-

cezes, completamente batido e feito prisioneiro, sem po-

der receber auxilio algum ; tal era a distancia a que se

achava do corpo de exercito e das respectivas avançadas.

Só a 8 do seguinte mez de novembro, é que Forbes

pôde fazer juncção com as forças da vanguarda do com-

mando de Boquet ; e ainda assim, faltavam quinze léguas

para a expedição chegar ao ponto do seu destino.

A estação do inverno invadia o exercito, com todo o

seu cortejo de frios e de gelos próprios n'aquellas para-

gens septentrionaes.

Era preciso tomar um expediente, porque os solda-

dos murmuravam, e o descontentamento tornava-se

manifesto. Já um conselho de guerra havia decidido

abandonar-se a expedição, quando, por alguns espiões,

constou que o forte «du Quesne» estava fracamente

guarnecido, e que a sua captura não offereceria maior

difficuldade.

Preparou-se novamente o exercito a continuar a in-

terrompida marcha, e o coronel George Washington foi

immediatamente enviado, á frente de um corpo de vir-

ginianos, para desempenhar o arriscado posto de chefe

da vanguarda.

A guarnição franceza, tendo também conhecimento da

marcha do inimigo, e conhecendo que era impossível

resistir á superioridade numérica em que se apresen-

tava, não esperou o combate, abandonando a fortaleza

quando Washington se achava apenas a um dia de mar-

cha.

Os francezes estavam reduzidos a quinhentos com-

batentes, e não podiam defender o forte «du Quesne»

sem grave risco de caírem todos prisioneiros. Lançaram-
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lhe fogo para destruir as provisões que estavam arma-
zenadas.

Foi uma perda de muitos milliões de francos para*a
França, mas tornava-se necessária no interesse de ani-

quilar os recursos de que os inglezes se podiam apos-
sar.

A guarnição retirou em botes pelo rio Ohio, e Washin-
gton, com o seu corpo de virginianos, tomou posse da
fortificação vinte e quatro horas depois.

O general Forbes guarneceu então o forte «du Quesne»
com quatrocentos e cincoenta homens, encarregados de
o repararem dos estragos do fogo, e apressou-se a re-

troceder para os seus quartéis de inverno.

O forte passou a chamar-se «Pitt», em homenagem
ao grande estadista, de cuja energia e intelhgencia ha-
viam brotado tão benéficos resultados na campanha de
1758. N^ella caíram em poder dos inglezes as magnifi-
cas fortificações de Louisburg, Frontenac e «du Quesne»,
Muitas das tribus indianas, presentindo o enfraqueci-
mento da França no novo mundo, afastaram-se da al-

liança que até então haviam conservado ; e antes mesmo
dos últimos acontecimentos que ficam referidos, isto é,

no verão de 1758, já as mesmas tribus tinham celebrado
um grande conselho para decidir qual a attitude que lhes
convinha adoptar.

N'esse conselho, que teve logar em Easton, próximo
do rio Delaware, estiveram representadas as tribus De-
laware, Shawnees, Nanticokes, Mohegans, Gonoys e
Monseys, as quaes juntando-se á federação das «Six na-
tions» (seis nações), concluiram alguns tratados de ami-
zade, com os inglezes, ou pelo menos de permanecerem
em completa neutralidade até o fim da luta entre as
duas nações.

Os próprios indígenas, conhecidos pela denominação
«Twightwees», que habitavam o Ohio, e que mais tarde
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foram os peiores inimigos da republica americana, ti-

nham vivido na melhor harmonia com os colonos ingle-

zes, assistindo impassíveis ás alhanças de outras tribus

hostis á Gran-Bretanha.

O anno de 1759 despontou ainda mais brilhante para

as armas inglezas, graças ás sabias medidas de Wiil-

iam Pitt, que soube aproveitar as vantagens obtidas

durante a campanha descripta no presente capitulo.



William Pilt, fiel á sua promessa, tinha reembolsado

as colónias americanas das despezas occasionadas pela

guerra.

Qiiasi duzentas mil libras entraram nos cofres pú-

blicos ; e os governos coloniaes correspondiam em con-

fiança á lealdade do grande estadista, que na metrópole

também havia sabido conservar-lhes o indispensável

apoio do parlamento.

As vistas de Pitt, já nâo se limitavam a expulsar os

francezes da proximidade das fronteiras, nem a conquis-

lar-lhes algumas fortalezas, que no futuro fossem garan-

tia de segurança para as possessões inglezas. Pitt que-

ria estender o dominio da Gran-Bretanha na America

septentrional, e para isso era absolutamente necessário

conquistar o Canadá.

Entretanto, para que a França se nao precavesse con-

tra o desígnio da Inglaterra, o plano de campanha nâo

foi logo conhecido de todos, e estava apenas confiado aos

chefes que tinham de desempenhar um papel mais im-

portante no terrível drama que se devia representar.

Alguns inglezes, porém, caidos prisioneiros em poder

dos adversários, revelaram os preparativos beUicos con-

tra o Canadá, e a pátria de S. Luiz nâo ignorava comple-

tamente as idéas da sua antiga rival.

Na primavera de 1759, vinte mil homens de tropas co-

loniaes, estavam promptos a marchar, debaixo das ordens

de lord Jeffery Amherst, general em chefe do exercito,

e successor do general Abercrombie.
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A metrópole tinha reforçado a esquadra e as forças de

desembarque.

A cidade de Quebec devia ser atacada por uma força

de mar, debaixo do commando do general Wolfe. Esta

esquadra, que também conduzia tropa de desembarque,

subiu o rio Saint Lawrence para desempenhar a sua

missão de conquista.

Ao general lord Amherst, competia expulsar os france-

zes do lago Champlain, apoderar-se de Montreal, e fazer

juncçâo em Quebec com o general Wolfe.

Uma terceira expedição, commandadapelo general Pri-

deaux, devia capturar o forte Niagara, e seguir depois

pelo lago Ontário até Montreal.

Estavam as cousas assim dispostas, quando, nos fins

de junho, o general Wolfe desembarcava na ilha Orleans,

a pequena distancia abaixo de Quebec.

Aos almirantes Holmes e Saunder, havia sido confiado

o commando da esquadra, que de Louisburg conduzia

aquelle general com oito mil homens, perfeitamente equi-

pados, para um prompto desembarque.

Quebec conserva ainda hoje os principaes pontos de

defensa que então possuía. Divide-se em alta e baixa ci-

dade : a primeira está dentro da hnha de fortificações, e

a ultima foi edificada sobre uma estreita península, jun-

to do rio Saint Charles.

A parte mais elevada da montanha, onde assenta a ci-

dade alta, termina em uma planície denominada ivplains

of Ahrahamy), superior ao nivel das aguas uns cem me-

tros approximadamente.

Junto da embocadura do rio Saint Charles, os france-

zes haviam ancorado algumas baterias fluctuantes, con-

struídas com sufficientes parapeitos, para abrigar os ca-

nhões que as guarneciam.

A própria cidade achava-se defendida por uma forte

guarnição de tropa regular ; e por toda a margem norte
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do Saiiit Lawreiíce, desde o rio Saiiit Charles até o Moiit-

moreiíc}^ estava disposta a maior parte do exercito fran-

cez, commandado pelo general Montcalm.

As tropas francezas ali compunham-se principalmente

da milicia do Canadá e dos Índios alliados ; e estavam
estabelecidas em um acampamento convenientemente

fortificado.

O commandante de Ticonderoga, acabava de receber
a noticia da chegada das forças inimigas a Quebec, quan-
do o general inglez Amherst apparecia defronte d'aquelle

forte, á frente de onze mil homens, no dia 22 de julho

de 1759.

A força, era consideravelmente superior, para que a

guarnição franceza podesse oppôr sérios meios de re-

sistência. Quatro dias depois retirou esta ultima para
Crown Point, abandonando Ticonderoga, em parte des-

truída.

Amherst perseguiu os francezes, mas não conseguiu
aprisional-os, porque elles tinham prevenido a retirada,

embarcando-se para «Isle aux noix».

Conheceu pois o general britannico que lhe era mis-
ter permanecer em Crown Point, o preciso tempo para
mandar construir sufficiente numero de botes, a fim de
transportar as tropas e material de guerra, e poder as-

sim atravessar o rio Saint Lawrence na perseguição das
forças francezas.

xMas os gelos e o frio, porque se estava já em meiados
de outubro, compelliram o activo militar a retrogradar
para Crown Point, onde se estabeleceu em quartéis de
inverno.

Durante a permanência ali do exercito inglez, foi que
se construiu a famosa fortaleza, da qual hoje apenas se

vêem românticas ruinas.

Um acontecimento digno de mencionar-se teve logar
também em Crown Point por aquella occasião.
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O major Rogers, á frente cios seus famosos voluntá-

rios, aventurou-se em uma arriscada expedição contra os

Índios de Saint Francis, que por muito tempo haviam

sido o terror das feitorias ao longo da fronteira da Nova

Inglaterra. Conseguiu, não sem penoso trabalho, des-

truir-lhes a povoação e matar-lhes um grande numero.

Mas, afinal, quando desejava proseguir na sua obra de

destruição, foi invadido pelo gelo e pela fome, e uma
grande parte da força pereceu nas florestas, antes de

poder alcançar «Bellows falis», que era a primeira fei-

toria na sua marcha para a rectaguarda.

A expedição contra o forte Niagara, foi organisada em
Oswego, d'onde saiu para o ponto do seu destino. Era

commandada pelo general Prideaux, e compunha-se, na

maior parte, de tropas coloniaes, em cujo numero se

comprehendiam bastantes Índios pertencentes á tribu

das (ísix natiomy).

O general sir William Johnson, immediato no coni-

mando da expedição, tinha grande influencia sobre aquel-

les selvagens, a ponto de conseguir que eUes menospre-

zassem o tratado de neutralidade com a França, comba-

tendo do lado da Inglaterra.

A 17 de julho de 1759 desembarcaram os inglezes,

sem opposição, começando immediatamente o sitio da

fortaleza.

O general Prideaux, foi morto logo aos primeiros tiros,

e succedido no commando pelo general Johnson.

Os francezes, ainda que rigorosamente cercados, sus-

tentaram-se, na bem fundada expectativa de que lhes

seria enviado sufficiente reforço. De facto, uma sema-

na depois, isto é, a 24 do mesmo mez de julho, recebe-

ram elles um auxiho de três mil homens, composto, qua-

si em partes iguaes, de tropas regulares e de Índios

pertencentes ás nações denominadas Greek e Ghero-

kee.
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Gomo era natural, seguiu-se logo uma sangrenta luta,

da qual resultou a derrota dos francezes, e por inevitável

consequência, a entrega da fortaleza no dia 25 de julho.

O forte Niagara, com todas as suas dependências e

setecentos homens, que compunham a guarnição, caiu

em poder de sir William Johnson.

Com aquella conquista, a linha de fortificações que de-

fendia as possessões francezas, entre o Canadá e a Loui-

siana, achava-se completamente interrompida, facihtan-

do sobremaneira a aggressâo da Gran-Bretanha contra

a occupação franceza norte-americana.

O general Johnson devia marchar sobre Montreal, con-

forme o primitivo plano de campanha, mas era tal o nu-

mero de prisioneiros francezes, e tâo escassos os meios

de transporte fluvial de que se podia aproveitar, que se

limitou a guarnecer o forte Niagara, e a dar por findas

as operações confiadas á sua iniciativa.

Voltando a narrar as operações mihtares do general

James Wolfe, que, como se disse, tinha desembarcado

na ilha Orleans, a pequena distancia da cidade de Que-

bec, convém mencionar os acontecimentos que ali se

passavam pelos fins de julho.

Point Lévis, em frente de Quebec, caiu em poder dos

inglezes no dia 30 d'aquelle mez, e d'aquelle ponto,

com uma bateria de balas ardentes, foi damnificada a

parte baixa da cidade.

Entretanto, como as bem construídas fortificações nâo

podiam ser alcançadas d'aquella grande distancia, o ge-

neral Wolfe já, com antecipação de uns vinte dias, se

havia preparado a atacar o acampamento francez. Para

isso fizera elle desembarcar, abaixo do rio Montmorency,

uma força considerável, commandada pelos generaes

Townshende Murray; levantando também um acampa-

mento que no ataque devia cooperar com o general

Mouckton.
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Este militar, atravessando de Poiíit Lévis, desembai-

cou com tropas escolhidas acima do rio Montmorency

:

foi porém demasiado impetuoso para esperar o ataque si-

multâneo dos outros dois generaes, e, avançando por

sua própria conta, soffreu tamanha resistência da parle

dos francezes, que se viu obrigado a procurar refugio

detraz de um entrincheiramento próximo da praia.

Os generaes Townshend e Murray não tiveram tem-

po de cooperar com Mouckton, que perdeu uns quinhen-

tos homens, antes de poder alcançar os botes em que se

havia transportado.

O mez de agosto foi empregado em ataques e defezas

entre inglezes e francezes, sem manifesta vantagem

para os sitiadores, que não podiam demorar as opera-

ções mihtares além do outomno, para não serem sur-

prehendidos pela estação dos grandes gelos, o que cor-

responderia a uma completa derrota.

Do general Amsherst, que havia tomado Ticonderoga,

não constava cousa alguma.

O exercito inglez, invadido por umas febres epidemi-

cas, achava-se cada dia em peiores condições, e o pró-

prio commandante general Wolfe, nos princípios de se-

tembro, tinha sido atacado da enfermidade reinante.

Os sitiados não estavam também em circumstancias

mais vantajosas.

Quebec tinha soífrido muito do fogo inimigo durante

o mez de agosto, e a sua guarnição achava-se fatigada

de passar todas as noites em permanente bivouac^ para

evitar as surprezas que os inglezes tentavam constante-

mente.

Gomtudo, tornava-se preciso sair do statu qtio— retirar

ou tomar Quebec—porque o inverno não era compatí-

vel com a permanência do exercito fora dos muros da

cidade.

Wolfe convocou um conselho de generaes, e sob pro-
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posta (lo oonoral Townslieiíd, foi decidido esralar as al-

turas de Abraham e entrar na cidade pelo lado menos

defensável. Immediatamente se tratou de adoptar o

plano do ataque, conservando-se o maior segredo pos-

sível.

O acampamento de Montmorency foi abandonado a 8 de

setembro, e a attençâo do general francez, distrahida as-

sim, para uma simulada aggressâo contra as suas linhas.

O general Wolfe, apesar de fraco e de convalescen-

te, quiz elle próprio conduzir as tropas ao assalto.

Durante a noite de 12 de setembro, as forças inglezas

subiram o rio em botes-chatos, apropriados áquelle effei-

to, e foram desembarcar á entrada de um fosso, afasta-

do da cidade perto de dois kilometros,

Na madrugada do dia immediato, o tenente-coronel

William Howe, que mais tarde teve o commando em che-

fe das forças inglezas na guerra da independência, con-

duziu a vanguarda, escarpando o declive e soffrendo um
terrível fogo dos francezes, que, apesar de surprehendi-

dos, defendiam a parte superior com um forte destaca-

mento.

O grosso do exercito, com a competente artilheria,

tendo os generaes á frente, seguia a vanguarda n'aquel-

la perigosa ascensão.

Ao romper do sol, achavam-se todas as forças inglezas

formadas em batalha, sobre as planícies de Abraham, an-

tes que o rebate podesse despertar os sitiados.

Entretanto, o general Montcalm não era homem que

se entregasse, antes de fazer pagar por duro preço, o va-

lor de tâo preciosa conquista. Gomprehendendo o immi-

nente perigo em que estava a cidade, chamou immedia-

mente todo o exercito, que occupava o acampamento alem

do rio Saint Charles, e, poucas horas depois, os inglezes

tinham na frente quem lhes disputasse a victoria.

Perto do meio dia. os dois exércitos envolveram-se em
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uma seria batalha, por vezes, parecendo favorecer os

fraiicezes, por outras, levando-os a abandonar as suas

posições.

Os ataques de bayoneta succediam-se com impetuosi-

dade ; o general Wolfe, aindaque duas vezes ferido gra-

vemente, não abandonou o terreno, mas, pelo contra-

rio, vendo que os combatentes mais se approximavam

uns dos outros, elle próprio se collocou á frente dos gra-

nadeiros, enthusiasmando-os pela sua presença a uma
carga decisiva. N'esta occasiâo uma bala atravessou-lhe

o peito, causando-lhe uma ferida mortal. Foi necessário

conduzil-o á rectaguarda.

O general Mouckton tomou o commando geral da acção,

mas foi também ferido gravemente e substituído pelo

general Townshend.

Qs francezes não haviam sido mais fehzes; o fogo

do inimigo tinha-lhes causado sensíveis perdas ; e para

cumulo da sua infelicidade, o general em chefe Montcalm

caíra mortalmente ferido.

Conduzido para dentro da cidade, ali expirou, profe-

rindo as seguintes palavras : «Tanto melhor se morro;

não assistirei á entrega de Quebec» . Os seus restos mor-

taes foram honrados com um obeUsco, consagrado á me-

moria dos dois generaes em chefe, mortos n'aquella

memorável acção. As cinzas do general Wolfe repousam

em Inglaterra.

Á perda de Montcalm seguiu-se a derrota do exercito

francez.

O ataque dos granadeiros e dos highland broadswords,

deu a victoria á Gran-Bretanha. Os inglezes tinham per-

dido seiscentos mortos e feridos ; e os francezes deixa-

ram ficar no campo da batalha uns quinhentos cadáveres,

alem dos feridos e prisioneiros, cujo numero foi calcu-

lado em mil approximadamente.

O general Wolfe morreu quando a acção estava deci-
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dida a favor do exercito que elle linha cominaiidado,

exclamando nos últimos momentos : «Morro feliz» (Idie

happy). Deixou ao seu nome a immortalidade dos lie-

roes.

A batalha estava ganha, mas a cidade conservava-se
ahida empoder dos francezes; as suas formidáveis for-

tificações seriam um serio obstáculo para os inglezes,

sem o tremendo alliado que, na maior parte das vezes,

favorece o exercito sitiador. A fome nâo admittia delon-
gas : cinco dias depois dos acontecimentos que ficam
narrados, isto é, a 18 de setembro de 1759, o gene-
ral Townshend, então commandante em chefe das for-

ças britannicas, na falta de Wolfe e de Mouckton, tomou
posse de Quebec, das suas magnificas fortificações, dos
navios de guerra surtos no porto, e dos armazéns mili-

tares, etc.

Cinco mil homens, commandados pelo general Mur-
ray, occuparam a cidade.

Alguns auctores insistem em afíirmar, que a capi-

tulação de Quebec foi devida á excessiva humanidade
do major de Ramsey, que commandava a praça e dis-

punha de seiscentos homens decididos. Quando preve-
nido, pelo general de Lévis, de se sustentar a todo o
custo, porque o exercito estava em marcha para o soc-
correr, aquelle ofíicial, que pertencia a Quebec e ha-
via já cedido ás solicitações de seus habitantes, res-
pondeu que era tarde, pois havia dado a sua palavra
para capitular.

Parece que os inglezes ficaram agradavelmente sur-
prehendidos de similhante resposta, porque, receiando
um longo sitio na estação do inverno, hesitavam entre
esse expediente e o de retirar, antes que os seus trans-
portes fossem bloqueados pelos grandes gelos.

A campanha de Quebec estava concluida, mas o Cana-
dá ainda não pertencia á Inglaterra,
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Montreal suslentava-se pela França,, e consideráveis

forças de mar e de terra, acima de Quebec, podiam in-

fluir nas futm^as operações militares das duas nações bel-

ligerantes.



A campanha de 1700 começou nos princípios demar-

co. Os francezes deviam tomar a iniciativa para recupe-

rar Quebec, sem o que nâo era fácil desalojar os ingle-

zes do Canadá.

O general Montcalm, morto na defensa d'aquella cida-

de, tinha sido substituído pelo general de Lévis. A este

- ultimo coube pois a tarefa de sitiar Quebec.

Enviado por M. de Vaudreil, governador geral do Ca-

nadá, o general de Lévis fez-se de vela pelo rio Saint

Lawrence, com uma magnifica esquadra de seis fraga-

tas, conduzindo tropas de desembarque em numero suf-

ficiente para um rigoroso sitio.

O general ingiez Murray, para evitar as funestas con-

sequências que podiam resultar do assedio de Quebec,

saiu ao encontro do inimigo; e, no ponto denominado

Sillery, distante uns quatro kilometros da praça, encon-

traram-se os dois exércitos no dia 28 de abril de 1760.

A batalha que se seguiu, foi uma das mais sanguino-

lentas em toda a guerra franco-indiana, e terminou pela

derrota dos inglezes.

O general Murray perdeu toda a artilheria e perto de

mil combatentes, mas pôde ainda retirar com o resto

das forças para o recinto das fortificações.

M. de Lévis estabeleceu sitio a Quebec ; e tudo presa-

giava que os sitiados se níio podessem manter por muito

tempo, attenta a faha de provisões; quando a 9 do mez
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seguinte, despontou, navegando pelo rio Saint Lawren-

ce, uma esquadra ingleza provida de reforços e de man-

timentos.

Sitiados e sitiadores esperavam a chegada de soccor-

ros ; e houvesse a França procedido com a previdência da

Gran-Bretanha, a face da guerra ter-se-ia voltado então

para o lado opposto, porque Quebec era quasi a chave

de todo o Canadá.

Mas não aconteceu assim; e os francezes atacados por

mar e por terra, viram-se constrangidos a levantar pre-

cipitadamente o sitio e a defender a esquadra que os ti-

nha conduzido.

N'esta luta, perderam uma grande parte dos seus

vasos de guerra, e retiraram para Montreal, onde se

deviam passar os últimos acontecimentos d'aquella

guerra desastrosa para o predomínio francez no novo

mundo.

Fácil era comprehender que a cidade de Montreal de-

veria tornar-se o alvo da oífensiva britaBuica. O gover-

nador Vaudreil concentrava todas as forças n'aquell0

ponto, porque da sua profícua resistência ou capitulação,

dependia para a França, a posse ou a perda de todo

o Ganadcá.

Os mezes decorridos entre maio e agosto, haviam sido

empregados pelo general inglez Amherst, em preparar

um poderoso exercito, que de prompto podesse conquis-

tar o ultimo e importante baluarte francez na America

septentrional.

Nos princípios de setembro três exércitos faziam junc-

ção defronte de Montreal.

O próprio general Amherst commandava dez mil sol-

dados ; o general Johnson mil decididos indígenas da

poderosa tribu das six nations; o general Murray qua-

tro mil homens saídos de Quebec; íí o coronel Haviland

três mil combatentes de Crown Point. Este ultimo ofíi-
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ciai, na sua marcha, tinha-se apossado da «Isle-aux-

noix».

O governador Vaudreil, conhecendo immediatamente

que seria inútil qualquer resistência, em presença de um

exercito de dezoito mil homens, capitulou a 8 de setem-

bro, entregando á Inglaterra a cidade de Montreal e os

demais postos que a França ainda conservava. Os de

maior importância eram: ((Presqueisle)),que actualmen-

te se denomina «Erie», Detroit e Mackinaw.

O general ingiez Gage foi nomeado governador de

Montreal, e Murray voltou com o seu exercito para guar-

necer a cidade de Quebcc.

O Canadá estava conquistado e a guerra terminada

sobre o continente americano, mas a França ainda se

debatia nas derradeiras convulsões do seu natural orgu-

lho :a luta tinha passado para o oceano, onde os inglezes

nâo eram menos para receiar, graças á sua previdên-

cia na administração das colónias.

As ilhas das índias occidentaes, serviram pois de thea-

tro ás ultimas scenas do grande drama, que ficou deno-

minado «guerra franco-indiana».

A Terra-nova soffreu repetidos ataques das forças

francezas, mas sem resultado favorável.

Só em 1763 o tratado de Paris, assignado entre a Fran-

ça, Inglaterra, Ilespanha e Portugal, é que poz termo á

guerra, pela cedência á Gran-Bretanha de todas as pos-

sessões que ella reclamava na America septentrional. O

referido tratado comprehendeu o terreno situado a oes-

te do Mississipi, e latitude norte do rio Ibervill. A Hes-

panha cedeu por elle á França a Nouvelle Orleans (hoje

New Orleans) e toda a Louisiana.

Por aquella occasiáo a Hespanha, que durante um an-

no também havia estado em guerra com a Gran-Breta-

nha, entregou-lhe a parte oeste e leste da Florida, dei-

xando assim os inglezes na posse tranquilla de todo o
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continente septentrional, por um lado, desde as praias do

golfo do México até á região norte da Nova Bretanha, e

pelo outro, desde o atlântico até o grande oceano, com
exclusão da parte habitada pelos indígenas.

A guerra custou á Gran-Bretanha para cima de onze

milhões de libras esterlinas : e se ella tinha conquistado o

Canadá, que a livrava do predomínio da França no novo

nmndo, nâo podia ainda embainhar a espada, porque os

Índios, aproveitando-se da contenda entre inglezes e fran-

cezes, manifestavam aos primeiros as suas hostilidades,

por toda a qualidade de aggressao, nas feitorias limitro-

phes das duas Garolinas.

Os francezes nâo eram alheios aos ataques dos Ín-

dios, e empregavam os meios de que podiam dispor para

atear o facho da guerra.

Os Cherokees eram poderosos e amigos dos inglezes,

por um tratado que a elles os ligava, mas tinham rece-

bido algumas offensas, e estavam dispostos ao ataque,

tanto mais que se tratava de combater o europeu.

A França não possuía exercito nem auctoridades con-

stituídas, tinha porém súbditos que por sua própria con-

ta, e porventura com o apoio tácito da mãe-patria, dese-

javam incommodar os seus vencedores. Não era de es-

tranhar que ehes instigassem os Índios ; mas, é neces-

sário dizel-o, essa instigação, apenas individual, tem

sido por vezes exagerada.

É porém facto, que na primavera de 17G0, e no de-

curso de poucas semanas, toda a fronteira das Carohnas

estava entregue aos horrores das invasões dos indígenas.

Foi enviado do Charleston o coronel Montgomery com

alguma tropa e milícia, e no mez de abril apoderou-

se do paiz dos Cherokcps, uma das mais bellas regiões

do sul.

Os Índios occupavam as montanhas, e não ei'a fácil sub-

jugal-os sem uma aturada campanha de guerrilha.
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Conheceu isto a Inglaterra, e no anno seguinte man-

dou o coronel Grant á frente de uma força superior á

primeira, e com instrucções talvez necessárias, mas de

pouca humanidade.

Grant queimou todas as povoaçíjes dos indigenas, as-

solou os campos de suas colheitas, matou um grande

immero de combatentes, e conseguiu com taes excessos,

que elles pedissem a paz, o que lhes foi concedido no

verão do mesmo anno de 1761.

Entretanto, se a guerra estava extincta no sul, nâo acon-

tecia o mesmo a(» noroeste do paiz. A confederação das

tribus Alonqmn, levou a cabo uma bem urdida e secreta

conspiração, para expulsar os inglezes da parte do paiz

a oeste das montanhas Alleghanies.

A confederação compunha-se das tribus dos Ottawas^

Miamíes, Wyandots, Chippewas, Postawatomies, Missis-

sagiiies, Shmvnees, Outagamies (ou FoxesJ, Winneba-

goes e Senecas.

Pontiac, chefe da primeira das tribus mencionadas,

em tempo alliado dos francezes, estava á frente da cons-

piração: e para que o seu tenebroso projecto afastasse

todas as suspeitas, havia-se feito amigo dos inglezes,

concorrendo, pela sua amisade, para que a emigração

dos colonos se fosse estendendo alem das montanhas.

Parece que Pontiac, como era vulgar entre os chefes

Índios, se julgou inspirado do Grande espirito, e viu em
sonhos a destruição da sua raça pela invasão europèa.

O facto é, que elle planeou com tamanha sagacidade a

conspiração contra os inglezes, que os commandantes

dos fortes só d^eUa se aperceberam quando, em junho

de 1763, Pontiac se apossava d'aquelles postos mili-

tares.

Com excepção dos fortes Niagara, Pitt e Detroit, to-

dos os outros a oeste de Oswego, caíram em poder dos

indigenas.



330

O forte Niagara iiao foi atacado: Detroit, depois de

soíTrer um cerco de muitos mezes, recebeu soccorros do

coronel Bradstreet; e o forte Pitt foi salvo por Henry

Boquet, que, enviado de Montreal pelo general Amherst

com mantimentos e munições para o mesmo forte, che-

gou casualmente, quando a guarnição estava prestes a

capitular.

A Inglaterra nâo teve grande difficuldade em subju-

gar os indígenas ; e bem depressa os chefes das tribus

se apresentaram pedindo tréguas e paz.

Pontiac não era homem que acceitasse condições, re-

tirou-se para o paiz dos Illinois, onde consta fora assas-

sinado em 1769, por um indio de Peoria, que para esse

fim havia sido comprado por um negociante inglez. O

crime praticou-se na pequena povoação de Cahokia, nas

margens do rio Mississipi, abaixo de Saint Louis.

Pontiac havia sido um dos chefes mais importantes, e

a sua bravura tornava-o digno de melhor sorte.

Era tão estimado dos francezes, que na occasião da sua

morte, conservava ainda um uniforme francez que lhe

fora oíferecido pelo general Montcalm. N'aquelle unifor-

me desceu á sepultura o famoso Pontiac, de cuja tribu

ainda existem descendentes nas possessões britannicas

do Canadá.

Com a subjugação dos indigenas,;terminou a guerra

franco-indiana, e achou-se a Gran-Bretanha na posse pa-

cifica de todos os territórios que havia disputado ás po-

tencias europêas.

Por ventura as idéas de independência existiam já

n'uma grande parte dos colonos, que, na unificação da

nacionalidade viam nascer o primeiro elemento da sua

futura constituição; mas a diversidade de interesses—

e

como natural consequência, a reciproca emulação—
eram' ainda uma causa contraria á homogeneidade dos

princípios que devia actuar na iniciativa da separação
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que, alguns annos depois, foi berço á autonomia ame-

ricana.

A conveniência particular das differentes colónias, to-

mou por algum tempo o passo á obra para que todos de-

viam trabalhar em accordo commum e sem restricções

locaes.

A metrópole confiando n'estes elementos heterogé-

neos, julgou-se senhora absoluta das suas bellas posses-

sões, adquiridas pelo direito da descoberta e da conquis-

ta, sem prever que em um futuro, mais ou menos remoto,

qualquer desintelligencia estabeleceria dois campos defi-

nidos entre colonos e inglezes.

Tanto maior era a supremacia da Inglaterra no novo

mundo, tanto mais parecia que longo deveria ser o pe-

ríodo da sua dominação.

Mas o destino dos povos está, uma grande parte das

vezes, fora dos cálculos dos estadistas os mais eminen-

tes; e nâo ha barómetro que regule o grau de submis-

são, quando se levantam interesses de ordem vital para

os que se julgam com direito a entrar no numero das

nações independentes.

Á infância das colónias seguiu-se a sua virilidade, tal-

vez um pouco precoce, em consequência do desenvolvi-

mento e da illustraçâo que ellas haviam herdado da Eu-

ropa e recebido no influxo da emigração.

Desconhecer ou não se precaver contra as legitimas

aspirações dos seus colonos, foi o defeito da Gran-Bre-

tanha, que a levou a uma guerra de que não pôde sair

vencedora : despertar a tempo, e escolher o systema po-

litico que mais se adaptava aos interesses e á Índole do

povo, foi o que deu aos Estados Unidos a sua indepen-

dência, seguida do florescente progresso com que aquel-

la republica, durante um século, tem attrahido a admi-

ração do velho mundo.

Depois da paz assignada em Paris, aos 10 de feverei-
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IO de 1763, do que principalmente se occupavam os co-

lonos da America, era de conhecer a sua verdadeira si-

tuação, e de a melhorar no que respeitava ás relações

com a metrópole, defendendo-se dos abusos da auctori-

dade britannica, e desembaraçando-se assim dos rigo-

res do imposto que já supportavam com menos paciên-

cia. A parte bellica que as colónias haviam tomado nas

hostilidades da metrópole com outras nações, tinha sido

o resultado inevitável da sua dependência.

Esse tempo havia passado, e o futuro mostrava-lhe

que ellas só deviam combater pelos interesses da sua

própria causa e do território que occupavam.

Da liberdade de opinião de que haviam gosado, nasce-

ra a discussão para manterem a integridade dos seus pri-

vilégios políticos e commerciaes. Tanto mais se desen-

volvia o commercio colonial, tanto maior era o interesse

de se subtrahirem ao rigor dos regulamentos fiscaes.

As restricções impostas tornavam-se salientes só em
Boston, que era a cidade mais rica ; mas a província de

Massachusetts podia contar com o apoio de todas as ou-

tras, porque os interesses eram os mesmos ; e se ella

soífria maiores vexames, provinha isso da sua própria

riqueza.

Ás demais colónias estava reservada igual sorte, des-

de que attingissem o grau da prosperidade com que o

destino havia protegido a primeira povoação da Nova

Inglaterra.

As colónias inglezas tinham contrahido o costume de se

relacionarem entre si, para que a coadjuvação de uma
podesse aproveitar a todas ; e d'essa pratica estabelecida

formára-se, aindaque em remoto embryão, o instincto

do federalismo, que mais tarde lhes deu toda a sua

força.

A Gran-Bretanha notava o progressivo augmento das

colónias; e desde longa data que havia restringido
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as liberdades conferidas pelas diffórentes provisões ou

cartas coiistilucionaes, substituindo as garantias liberaes

pela acção directa da metrópole, quer ella emanasse da

prerogativa real, quer fosse da attribuiçâo^do parlamento

;

mas, procedendo assim, a Inglaterra nâo havia tocado

nos direitos dos cidadãos, com especialidade n'aquelles

que os igualava aos súbditos da metrópole.

Resultava pois, que o systema representativo e o jury,

formavam a base das constituições coloniaes, e que os

colonos votavam nas suas assembléas os impostos, as

leis e os regulamentos de administração local.

A sancção real, necessária á maior parte d'aquelles

actos, era geralmente concedida todas as vezes que elles

não estivessem em antinomia com a legislação d'a metró-

pole; mas sempre que havia conílicto, cadaum—metró-

pole e colónias—procurava fazer valer o seu direito.

A hnha que marcava até onde chegava a auctoridade

da primeira e a obediência das ultimas, era objecto de

serias desintelligencias.

Em quanto o commercio colonial se limitava á livre

permutação com o da Gran-Bretanha, fácil foi a execu-

ção das restricções impostas, que muitas vezes se fun-

davam na protecção com que, em tropas e dinheiro, a

metrópole acudia ás urgentes necessidades das colónias.

Mas desde que estas pretenderam abrir as suas fabricas

aos paizes estrangeiros, tornava-se urgente modificar

a legislação; a Inglaterra anuuiu, interessando-se na

percepção dos impostos, e legislando sobre a quantidade

destes, e sobre a qualidade das mercadorias que podiam
ser importadas ou exportadas, etc.

Os colonos acceitaram, de má vontade, a ingerência da

metrópole no que elles entendiam ser inherente ás pre-

rogativas de suas assembléas.

Os seus homens de estado sustentavam mesmo a ille-

galidade de taes medidas ; a Gran-Bretanha. como era
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de suppor, mantinha as leis votadas : d'esta differença

de opinião proveiu a primeira causa das dissençôes, a

animosidade dos debates, o rompimento das hostilida-

des ; emfim, a rebellião, que foi precedida de aconteci-

mentos, cuja gravidade mostrava claramente, que o tro-

vão que bramia ao longe, nâo era precursor de simples

borrasca, mas núncio de tremendo cataclysmo, do qual

havia de nascer a mais poderosa nacionahdade do mun-

do de Ghristovâo Colombo.

Finalisando aqui o que podemos chamar «vida das co-

lónias», os acontecimentos que precederam a sua trans-

formação, pertencem já a uma parte distincta da histo-

ria, denominada «revolução», para a qual convidamos o

leitor a seguir-nos, encetando o segundo volume da pre-

sente obra.

FIM DO PRIMEIRO VOLUME.
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